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RESUMO 

 

 

Nazaré é uma doce comunidade ribeirinha na beira do rio Madeira, conhecida 

regionalmente pela resistência em manter vivos as práticas e costumes tradicionais locais, 

como as festas, danças, brincadeiras de Boi e outras manifestações culturais que fazem 

parte da programação cultural da comunidade. A comunidade de Nazaré é o berço do grupo 

Minhas Raízes, o foco principal deste trabalho, onde buscamos entender como o trabalho do 

grupo pode contribuir para a preservação do patrimônio cultural da comunidade, onde por 

meio de suas músicas o grupo canta o modo de vida de um povo que tem orgulho de ser 

beiradeiro. A metodologia trabalhada foi de entrevista com componentes do grupo, acesso 

ao acervo musical utilizando os CDs já lançados por eles, além de visitas de campo 

realizadas na comunidade de Nazaré. No trabalho é apresentada uma análise de apenas 

oito músicas do repertório musical do grupo, foi necessária esta seleção para uma análise 

mais profunda buscando característica de elementos chaves que fortalecem a música do 

grupo Minhas Raízes, como um instrumento de preservação do patrimônio cultural da 

comunidade de Nazaré. Temos como resultado, o reconhecimento da importância do 

trabalho do grupo, com suas músicas que atuam como um instrumento ativo de preservação 

cultural da identidade local, que narra o cotidiano e os modos de vida tradicional do lugar. 

 

Palavras - Chaves: Nazaré; Minhas Raízes; Música; Patrimônio Cultural



ABSTRACT 

 

 

Nazaré is a sweet riverside community on the Madeira river, known regionally for the 

strength to keep alive local practices and traditional customs, such as parties, dances, 

Bullock plays and other cultural events that are part of the cultural community programming. 

The Nazaré community is the birthplace of the Minhas Raízes group, the main focus of this 

work, where we seek to understand how the group's work can contribute to the preservation 

of the cultural heritage of the community, which through their songs the group sings the way 

of life of a people that is proud to be riverside livers. The methodology was worked interview 

with group members, access to the music collection using the CDs already released by them, 

as well as field visits in the Nazaré community. In the work, was presented an analysis of 

only eight songs from the musical repertoire of the group, and for the work stay not long, was 

necessary this selection to a deeper analysis, searching feature key elements that 

strengthen the Minhas Raizes group's music as a tool for preservation of cultural heritage of 

the Nazaré community. As result, the recognition of the importance of the group’s work, with 

songs that act as an active instrument of cultural preservation of local identity, that chronicles 

the daily life, and the traditional life on the place. 

 

Key - words: Nazaré; Minhas Raizes; Music; Cultural heritage
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho esta inserido no campo de estudo e área de conhecimento da 

Arqueologia e pretende apresentar a música como produto que contribui com a preservação 

do Patrimônio Cultural da comunidade de Nazaré. Buscamos elementos teóricos que 

fortalecem o patrimônio cultural como bens de valor simbólico e significativo, junto com 

narrativa, música e a memória, como ferramentas para compreendermos os modos de vida 

local. 

As músicas produzidas pelo grupo Minhas Raízes compostas na comunidade de 

Nazaré, retratam o cotidiano da vida do homem ribeirinho, apresentam os costumes 

tradicionais que ocorrem na comunidade, como as festas, a comida, o lugar. As músicas  

compostas retratam uma cultura de resistência e luta pelo reconhecimento e valorização da 

identidade do homem ribeirinho e a preservação de seus costumes. 

Assim, buscamos compreender por meio das músicas do grupo, como elas podem 

contribuir para a preservação deste Patrimônio Cultural da comunidade de Nazaré. De que 

maneira o trabalho musical do grupo fortalece essa identidade beradeira, visto que o grupo 

possui um trabalho de reconhecimento e luta em manter os costumes tradicionais e de 

reconhecimento local. 

As entrevistas realizadas com componentes do grupo e moradores da localidade 

permitiram compreender o processo de composição das músicas e como o grupo entende o 

papel que desenvolvem na proteção/preservação do patrimônio cultural ribeirinho, 

especialmente os modos de ser e de fazer do local. As visitas foram feitas durante as 

atividades do Programa de Extensão intitulado, “Em defesa do Patrimônio Cultural dos 

Ribeirinhos: Educação, Memória e Cidadania nas comunidades do Baixo Madeira - 

PROEP”, que atua desde 2015 na comunidade, do qual eu participo. Utilizei também como 

principal fonte de informação, os CDs já lançados pelo grupo e também as narrativas dos 

moradores para realizar a análise das composições musicais. 

Os dados obtidos a partir das entrevistas foram analisados com base nos conceitos 

de narrativa, memória, patrimônio cultural e arqueologia. 

O primeiro capítulo do trabalho apresenta o termo patrimônio cultural a partir das 

ideias do Arqueólogo Pedro Paulo Funari junto com Sandra Pelegrine, Márcia Bezerra, e 

Cristiana Barreto. Para a discussão acerca do patrimônio e o universo da memória e dos 

museus utilizaremos as ideias do museólogo Mário Chagas. Tânia Andrade Lima, Charles E. 

Orser Jr. e Cláudio Symansky tratam do contexto mais histórico da Arqueologia. Françoise 

Choay e Cecília Londres contribuem com a discussão ao apresentar perspectivas 
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importantes para nossa reflexão acerca do patrimônio e da legislação brasileira de proteção 

aos bens patrimoniais. 

Sobre memória e narrativa buscamos embasamento teórico em Jacques Le Goff, 

Myrian Sepúlveda e Maurice Halbwachs. Ainda sobre a construção da memória coletiva, a 

teoria de Santo Agostinho, Neisser e Barthett. Já no que se referem às narrativas foram 

apresentadas sobre os aspectos teóricos de Walter Benjamin, a partir da obra de Márcia 

Nunes Maciel sobre o Espaço Lembrado que trabalha a narrativa para contar as 

experiências de vida nos seringais amazônicos. Outro trabalho que também inspira é a 

Dissertação de Mestrado de Simone Norberto com narrativas de moradores da comunidade 

de Nazaré. No último tópico do primeiro capitulo sobre música, cultura e identidade as 

discussões se desenvolveram baseadas pelas pesquisas antropológicas de Claude Levi-

Strauss, da música como agente de difusão cultural, Carla Lyra abordando os termos legais 

sobre a proteção ao patrimônio cultural imaterial como bens simbólicos, Elizabete Pereira 

apresentando a ideia de cultura dentro da sociedade, e por fim, Marilena Chauí trabalhando 

a massificação da cultura como bens de fins econômicos. 

O segundo capítulo é uma apresentação sobre os costumes, os modos de vida e as 

manifestações culturais da comunidade de Nazaré, o lugar de criação do grupo Minhas 

Raízes. Este capítulo é específico para a apresentação de Nazaré como uma comunidade 

tradicional da região amazônica, onde são apresentadas as danças, as músicas, as festas 

tradicionais, o mundo mágico e encantado dos mitos e lendas que compõem o imaginário da 

comunidade. Este capítulo conta com a contextualização teórica de Leandro Tocantins com 

a sua obra “O rio comanda vida”, tratando da relação do homem ribeirinho e o rio. O autor 

João de Jesus Paes Loureiro com a sua obra “Poética do Imaginário amazônico” em uma 

linha poética dos costumes, das crenças e das lendas, apresentando os místicos que 

compõe o imaginário social da Amazônia. Conta também com a construção de Luiz Câmara 

Cascudo com “A Geografia dos Mitos Brasileiros” e novamente com os trabalhos de Márcia 

Maciel e Simone Norberto que me serviram como base de inspiração para este trabalho. 

O terceiro e último capitulo, é o foco principal do trabalho onde contextualizamos a 

história e a trajetória do grupo Minhas Raízes, junto com as músicas selecionadas para 

análise para identificar como as canções podem contribuir para a preservação do patrimônio 

cultural da comunidade de Nazaré. Foram selecionadas oito músicas para a realização da 

análise, sendo, ‘Minhas Veias’, ‘A canção’, ‘Amo a Amazônia’, ‘Chegando ao Porto’, 

‘Sabores da Terra’, ‘Boto Tucuxi’, ‘Saga beradeira’ e ‘Sou da Beira’, serão analisadas a partir 

de uma metodologia que possibilitam identificar a preservação deste patrimônio nas letras 

das canções do grupo. Neste capítulo também apresentaremos as narrativas dos 

componentes do grupo. E como conclusão, a apresentação dos resultados esperado com os 
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estudos dos dados levantados para a realização desta pesquisa, e o resultado das análises 

das músicas apresentadas no decorrer do trabalho. 
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1. PATRIMÔNIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE 

 

“... Dona Preta diz: Os olhos da água nos trata com amor quando 

conseguimos enxerga-lá como irmã ” 

(Timaia Nunes) 

 

1.1 Arqueologia e Patrimônio Cultural 

 

A arqueologia praticada no Brasil tem entre suas áreas de interesse, os estudos dos 

vestígios materiais e imateriais de sociedades antigas e também atuais buscando 

compreender a formação cultural das mesmas. Pode ser considerado como as primeiras 

discussões sobre o desenvolvimento da arqueologia no Brasil o relato de cronistas e 

viajantes naturalistas. Mesmo antes da chegada da Corte Portuguesa, o pais já era alvo de 

intensas expedições, viagens e pesquisas feitas por naturalistas franceses e alemães, na 

metade do século XVIII e inicio do XIX (BARRETO, 2000). 

Com a chegada da família Portuguesa no Brasil as expedições foram legalizadas 

tornando-se um país com grandes expedições naturalistas, onde em alguns relatos 

possuíam importantes informações sobre os sítios arqueológicos, como é o caso do estudo 

de Von Martius, que teve o trabalho voltado para a etnologia e para arqueologia indígena, 

visto que dentro deste cenário de expedições pouco se estudava o contexto social do 

material. Martius reforçou a teoria de origem das populações americanas proposta por 

Alexandre Von Humboldt, que em expedições pelo amazonas desenvolveu a teoria devido a 

suas observações antropológicas comparando-os com os asiáticos. Assim, contribuiu para 

explicar a diversidade e a riqueza natural que o pais possuía. No entanto, esta ideia não 

agradava a Corte, por que fortalecia uma raiz indígena e não européia que chamaria muita 

atenção para a riqueza local em período de disputas por território de conquista (BARRETO, 

2000).  

Por volta do ano de 1834 e 1844 o botânico e paleontólogo dinamarquês Peter 

Wilhem Lund veio para o Brasil, e montou seu laboratório de Paleontologia em Lagoa Santa 

no estado de Minas Gerais, onde foram encontradas 800 cavernas com vestígios de alguns 

animais raríssimos da antiga mega fauna. Porém, a hipótese do homem ter convivido com a 

mega fauna não era tão aceita, por que contradiz a ideia do criacionismo, e a teoria de 

catástrofe, criada por Cuvier, mestre de Peter Lund. 
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Com a Corte instalada no Brasil, a admiração de D. Pedro II pela antropologia 

contribuiu para oficialização de uma ‘cultura nacional’ com as criações de museus que 

fortaleceram o desenvolvimento da arqueologia no país, tanto na institucionalização de 

pesquisas arqueológicas como no desenvolvimento de modelos cientifico de conhecimento, 

como o Museu Paulista em São Paulo, o Museu Paraense em Belém e o Museu Nacional no 

Rio de Janeiro (BARRETO, 2000). 

As pesquisas arqueológicas ganharam força com atuação ativa do Museu Nacional 

do Rio de Janeiro, e também com a chegada de estudiosos de outros países numa 

expedição na Amazônia e em algumas outras regiões do país, já por volta da década de 

1870 (FUNARI, 2010). 

Nesta época as pesquisas arqueológicas se referiam apenas à pré-história, feita por 

amadores de outras áreas, como historiador, geólogos e outras formações afins, a 

arqueológica não era uma ciência própria ainda, começou-se a discutir a arqueologia como 

uma ciência própria depois da segunda guerra mundial, com a chegada da missão Francesa 

no Instituto de Pré-História da Universidade de São Paulo. Encabeçada por Joseph 

Emperaire e Annete Laming-Emperaire formaram os primeiros arqueólogos acadêmicos no 

Brasil (FUNARI, 2010).  

Esse percorrer arqueológico atua em duas grandes áreas de desenvolvimento 

teórico, sendo a arqueologia Pré-Histórica e a arqueologia histórica que vem ganhando força 

nas últimas décadas. Assim, Charles E. Orser Jr. chama atenção no desenvolver da ciência 

arqueológica histórica, em primeiro lugar ele fala da arqueologia se tornar pensante e 

instigante como uma forma de contribuição na compreensão da sociedade atual, algo que 

ultrapasse apenas coleta de dados e sim produza interpretações. Segundo, as relações do 

material arqueológico com a sociedade e as possíveis interações e familiaridade como bens 

sociais ditos como patrimônio e bens comuns (ORSER JR. 1992). 

Orser Jr. trabalha essas perspectivas da arqueologia histórica em parceria com a 

sociedade moderna, capitalista, discutindo direitos e diferenças, desde  ponto de vista 

teórico discute problemas com cultura material vinculada a grupos de diferentes classes. A 

arqueologia pode então, contribuir grandemente na compreensão da sociedade brasileira, 

reconstruindo contextos sociais, dialogando e buscando a preservação e a valorização das 

identidades e culturas tradicionais ameaçadas. 

Teoricamente a arqueologia teve seu período histórico caracterizado por algumas 

abordagens classificativas, onde segundo Luiz Cláudio Pereira Symanski categoriza como a 

primeira abordagem, histórico-cultural, reconhecido por processos ainda de ocupação pré-

histórica numa ênfase variável de um espaço-temporal, marcada por fases e tradições. 

Sendo serva da história a arqueologia histórico-culturalista está ligada aos monumentos e 
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arquitetura, totalmente voltada à elite. A segunda abordagem de Symanski é de uma 

arqueologia Processual marcada pelo comportamento do homem, onde Orser Jr. chama de 

arqueologia antropológica, provida de processos por detrás do objeto, no sentido de 

reconstrução da cultura material e seu meio social, a arqueologia processual é pensada de 

forma mais estratigráfica a partir de culturas vivas observadas antropologicamente 

(SYMANSKY, 1992). 

E a terceira abordagem é da arqueologia pós-processual que Symansky 

desconsidera completamente o tema e afirma como uma arqueologia contextual, ou melhor, 

uma arqueologia do capitalismo que se insere num âmbito mais social e atual, abordando 

diferenças de classes e gêneros, onde surge e se discute também o papel da mulher 

perante a sociedade. Já Orser Jr. toma o termo arqueologia pós-processual, é onde o 

individuo se torna negociador ativo, em busca de direitos sociais e culturais, uma voz ativa 

na sociedade, como afirma Orser, “Dentro de uma arqueologia pós-processual é direito do 

arqueólogo de tentar entender e captar sentidos de uma experiência pessoal de maneira a 

se impor como atores formadores de ideias sociais” (ORSER, 1992). 

Baseado em todo esse contexto de formação teórica, simbólica e social, a 

arqueologia nos proporciona a pensar como formadores de opinião e difusores sociais, 

cabendo a nós identificar o que temos para proteger e preservar sobre nossa própria cultura. 

Levantando questões sobre o que chamamos de patrimônio, visto, segundo os autores que 

“Patrimônio em nosso cotidiano surge como bens de valor, aquilo que temos e que 

declaramos no imposto de renda” voltado ao valor monetário (PELEGRINE & FUNARI, 2008 

p.27). 

Porém, tratando o termo do ponto vista social, tem um ditado popular que diz “meu 

maior patrimônio é minha honestidade”, de modo pessoal, o ditado popular difundiu a 

palavra patrimônio a algo além do material, envolve um sentimento pessoal e simbólico, sem 

valor de mercado, no entanto, de enorme valor humanizado. Portanto, o conceito patrimônio 

não está só relacionado a grandes monumentos de valor monetário, também está ligado à 

identidade e reconhecimento de valor social, seja material ou imaterial (PELEGRINI & 

FUNARI, 2008 p. 28-30). 

Só valorizamos como patrimônio o que nós conhecemos e identificamos, caso 

contrário, este mesmo patrimônio não terá sentido, significado ou valor, e nossa atuação 

será sempre como meros espectadores e não sujeitos de nossa própria história. Seria algo 

cuja sociedade não tem reconhecimento sobre o mesmo o que lhe foi imposto. A imposição 

de um patrimônio ao povo, a criação deste símbolo, pode ser considerada uma atitude 

colonialista, agindo com o objetivo de impor patrimônios intencionalmente esquecendo-se 
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das formas de construção social, das identidades e de reconhecimento das diversas 

possibilidades de manifestações culturais que o constrói. 

Para Mário Chagas a categoria de patrimônio hoje, pertence a uma mentalidade 

voltada a discussões de interesse global, vinculado ao patrimônio como um bem comum. 

Chagas propõe duas sugestões preservacionistas patrimoniais, a primeira sendo, a grande 

necessidade de um referencial de qualificação de identificar o perigo que pode estar 

ocorrendo ou prestes a ocorrer com o patrimônio, voltada para desenvolver tentativas de 

preservar e evitar o descaso. Segunda, buscar defesa para o patrimônio mesmo que sem 

identificação de valor qualquer, para que seja preservado, mesmo que nele não haja perigo 

de destruição (CHAGAS, 2007 p. 210). 

Outra possibilidade de defesa do patrimônio material, dentro da arqueologia, é a 

necessidade de proteção dos materiais arqueológicos que são vendidos no mercado negro, 

uma questão mercantil de tráfico de materiais que são vendidos ilegalmente, muitos furtados 

de acervos, e vendidos para fins amadores e muitas das peças não são musealizadas o que 

se torna uma ameaça a um “tesouro” que de certa forma vira uma espécie de morte social 

segundo valores históricos sociais (CHAGAS, 2007 p.212). 

Quando dissemos que, “Um povo só preserva aquilo que ama. Um povo só ama 

aquilo que conhece” (ECOMUSEU, 2004) 1 podemos compreender que a preservação dada 

como prática social só acontece por algo que se tenha familiaridade e identificação por uma 

determinada sociedade ou individuo. É este elo patrimonial que possibilita uma construção 

social, que se dá por meio de vivências e modos de vida pautada na oralidade e no saber 

fazer. 

Tratando ainda da ideia patrimônio na visão monumental de Françoise Choay, onde 

a princípio os monumentos eram destinados a manter viva a memória de Deus nos homens, 

em muitos não se pensava em beleza, e sim, no seu valor como uma identidade e status 

social. Segundo a autora, será que os monumentos ainda teriam um papel ativo nas 

sociedades mais avançadas? Os monumentos são portadores insignificantes de hábitos e 

costumes, dando vários sentidos dentro de uma sociedade, mesmo que metaforicamente 

trazem lembranças do passado, o monumento em si é uma forma simbólica que está quase 

saindo de linha pela sociedade, porém é uma noção que esta associada ao contexto mental 

do grupo (CHOAY, 2006 p. 23). 

Choay enfatiza que o monumento tem a função de lembrar o passado envolvido no 

tempo, é uma obra de arte integrada ao objeto do saber tornando-se uma parte construtiva 

do presente e tem uma forte relação com o poder, por exemplo, temos os grandes 

monumentos e objetos pagãos em posição da igreja, e a igreja tem certo respeito pelas 

                                                           
1
 Disponível em: <http://www.quarteirao.com.br/#> 
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obras por ter um valor relacionado ao saberes clássicos da doutrina da igreja ou até mesmo 

muitas obras monumentais possuem um grande valor estético e descritivo, mostrando 

assim, através da arte, a imagem do poder da igreja sobre a sociedade, sendo refletidas nos 

seus grandes templos como pinturas, estátuas e no próprio templo de Roma (CHOAY, 2006 

p. 38). 

Sendo assim, Cecília Londres fala da forma que é trabalhada o patrimônio cultural 

conforme instituição responsável em preservar e defender o patrimônio cultural no Brasil. Os 

meios de preservação e valorização de identidade como patrimônio cultural de bens comum 

da humanidade sendo material ou imaterial. Consolidado a mais de cinqüenta anos pelo 

Serviço de Patrimônio histórico e Artístico Nacional (SPHAN) o órgão federal é responsável 

pelo Tombamento de bens comuns da humanidade, hoje o atual IPHAN, na época  SPHAN 

a escolha dos bens tombados era feita pelo Decreto-lei no. 25, de 30 de novembro de 1937, 

somente em monumentos de grande valor histórico representando a elite e de cunho 

esteticamente artístico, eram registrados no livro de tombamento. 

Mario Andrade, o responsável e criador do órgão entregou a proposta a ministro 

Gustavo Campanema, alertando que o patrimônio cultural da nação é bem além dos 

monumentos e obras de arte. Porém, só anos depois foi reconhecido pelo dirigente do 

Conselho Nacional de Cultura, Rodrigo Franco Melo de Andrade. Tratando assim, das 

referências culturais, que dão sentido ao reconhecimento sobre o que é patrimônio ou até 

mesmo que referências seriam estas? Esse ponto desloca completamente o 

monumentalismo imposto como patrimônio, alargando um dialogo atribuído a sentidos e a 

valores sociais. Essa noção de pensar patrimônio como base referencial, e que atributos o 

levariam ao termo, são os inúmeros trabalhos e manifestações culturais e sociais que deram 

a base para Mário de Andrade, dar andamento em seu anteprojeto em serviço do patrimônio 

artístico nacional no departamento de cultura, onde propôs uma definição de patrimônio 

cultural expressa pelo artigo 216 da constituição federal de 1988 que aborda o conceito de 

falar de bens culturais materiais e imateriais (FONSCECA, 2000). 

Cecília Londres argumenta, que as referências culturais devem levar a um grande 

questionamento em busca de sentido para o como e pra quem? Ou até mesmo que 

referências seriam estas? Esse ponto desloca completamente o monumentalismo imposto 

como patrimônio, alargando uma dinâmica atribuída a sentidos e valores. Essa possibilidade  

de pensar patrimônio como base referencial e os inúmeros trabalhos já voltados para essa 

discussão. 

No ponto de vista geográfico, Cecília Londres trás uma interessante colocação 

quando fala do verdadeiro sentido do termo “Referência Cultural”, termo este que não trata 

só do material, e sim, de todo valor sentimental e simbólico, logo a autora diz que: 
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Não se trata de solo virgem, inexplorado, mas de regiões que têm história, 

tradição, ou seja, quando se trata de solo ‘cultivado’, que tem cultura escrita 

nele, pensar numa intervenção, mesmo que seja com o objetivo de 

‘preservar o patrimônio’, implica numa orientação do uso do solo. Trata-se 

de levar em conta o ambiente, que não se constitui apenas de natureza, 

vegetação, relevo, rios e lagos, fauna flora e etc. - e sim de um conjunto de 

construções, mas sobre tudo um processo cultural. Ou seja, a maneira 

como determinados sujeitos ocupam o solo, utilizam e valorizam os recursos 

existentes, como constroem suas histórias, como produzem edificações e 

objetos, conhecimentos, usos e costumes (FONSECA, 2000 p. 86). 

 

Essa referencia cultural que Cecília Londres traz, trata de todo o contexto espaço-

geográfico como um valor real e sentimental entre o homem e seu meio, ligado a tradições 

costumes e crenças, o homem beradeiro como descreverá no decorrer do trabalho é 

exemplo desta referencia cultural, seu modo de vida e subsistência, hoje, é um exemplo de 

luta e resistência, em busca de sua liberdade em manter viva sua própria cultura. 

E essa luta em manter viva uma tradição cultural, é lutar pelo fortalecimento e 

preservação da própria identidade, para que não morra dentro de uma sociedade 

massificada, que não consegue preservar seu próprio patrimônio. É pensar, de forma ampla 

e identificar a expansão do termo desfazendo a visão eurocêntrica de patrimônio. 

A este respeito, Sandra Pelegrini aborda a exploração do termo em uma dinâmica 

cultural precisa dentro da sociedade brasileira, em proteção e preservação do patrimônio 

cultural que compõe a identidade brasileira por meios institucionais do poder público, por 

meio da salvaguarda desses bens pela própria interação com a comunidade, trabalhando a 

conscientização social, e a importância em manter a prática como meio de preservação e 

reconhecimento do valor social e histórico. Essas práticas são aplicadas no modo de saber 

fazer e a expressão cultural, como a música, a dança, classificadas como bem cultural 

intangível, e deve ser mantida e praticada pelo grupo como uma dinâmica social de 

identidade e um modo de preservação (PELEGRINI, 2008). 

Podemos perceber essa difusão do conceito de patrimônio na sociedade brasileira, 

nas políticas públicas de preservação, e identificamos a necessidade de discussões 

voltadas ao patrimônio cultural, para discutir forma de preservação da identidade, do modo 

de saber fazer, por que uma vez perdido o patrimônio cultural imaterial, jamais recuperado. 

Portanto, devem ser respeitados e analisados pelo institucional e pela própria academia 
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junto à comunidade maneiras de preservação de identidades para que não caiam no 

esquecimento/enfraquecimento. 

Pelegrini levanta a seguinte perspectiva no sentido valorativo do patrimônio cultural 

de natureza material e imaterial, que são grupos portadores e formadores de uma identidade 

referencial de sua cultura na ação e na memória, é uma percepção antropológica de cultura 

onde se podem identificar também as formas de expressão, nos modos de criar, o saber 

fazer imaterial. Os bens intangíveis são registrados no livro de “Registro de bens culturais da 

natureza Imaterial” caracterizado a partir do decreto nº 3.551/2000 como uma frente de 

proteção ao patrimônio intangível (PELEGRINI, 2008). 

O desenvolvimento e manutenção do patrimônio cultural são de fundamental 

importância como formas de construção de conhecimentos, visam manter os traços 

tradicionais como um meio de preservação cultural de uma identidade. Temos como 

exemplo o primeiro patrimônio cultural registrado no livro dos saberes “O oficio das 

paneleiras de goiabeira” de Dezembro de 2002. Hoje, como forma de proteção e gestão, 

também conta-se com o apoio do registro audiovisual e fonografia, assegurando a 

transmissão do saber para que não se perca (PELEGRINI, 2008). 

São importantes as audiências e discussões de políticas públicas, aliadas ao 

trabalho da arqueologia sob a perspectiva metodológica da educação patrimonial 

desenvolvida a partir de uma reflexão crítica que mostre o seu imenso valor social e 

simbólico. Márcia Bezerra acredita que a educação dentro do campo da arqueologia pública 

é uma ferramenta eficaz com o importante papel de sensibilizar o homem com relação do 

seu patrimônio cultural, para a preservação e valorização do mesmo pelas comunidades 

locais (BEZERRA, NAJJAR, 2009). 

Márcia Bezerra trabalha os patrimônios vinculados a práticas sociais e simbólicas 

que interagem em grande significado com o lugar, o que ela chama de ‘humano como 

paisagem’, são espaços de celebrações onde grupos humanos criam a paisagem como uma 

identidade cultural. E estes lugares são paisagens patrimoniais imateriais que podem ser 

tratados com o objetivo de manter viva uma herança cultural, onde por meio da memória 

coletiva cria um espaço que revelam as lembranças e o esquecimento como uma teia de 

significados que possui um valor simbólico (SILVEIRA, BEZERRA, 2006). 

Portanto, a memória junto com a narrativa são elementos vivos que ligam a noção de 

patrimônio como bens culturais do saber fazer e que deve possuir significado dentro das 

discussões das políticas de preservação patrimonial, por que estão atribuídas a uma 

lembrança histórica, cultural e social, refletida por meio da vivência em um lugar por longos 

tempos, e de valor simbólico. 
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1.2 Memórias e Narrativas 

 

1.2.1. Memórias 

 

A ligação existente entre passado e presente pode admitir novidades e 

transformações no sentido de evoluir, seja positiva ou negativa e essa ideia é trabalhada por 

Eric Hobsbawn quando ele trata do passado como um período anterior de que o indivíduo 

pode se lembrar diariamente (HABSBAWN, 1972 apud LE GOFF, 1990). 

Jacques Le Goff fala dos fenômenos da memória tanto em área psicológica quanto 

biológica como um resultado de um sistema dinâmico que se organiza ou se constitui. O ato 

Mnemônico que o autor propõe é um fenômeno diretamente ligado ao processo de memória 

do homem onde trabalha a ordem dos vestígios e também reler esses supostos vestígios 

em todo seu contexto, um estudo de estruturação nas atividades de auto-organização (LE 

GOFF, 1924 p.367). 

Le Goff apresenta também o ato Mnemônico interpretado por, Pierret Janet como um 

fenômeno ligado diretamente a ciência social e humana onde o ato mnemônico é uma forma 

narrativa de relatar a memória. Articulando junto à ideia de Henri Atlan, sobre análise do 

esquema de auto-organização, como aproximações entre linguagem e memória visando as 

duas trabalhando juntas apropriando-se da utilização da escrita no armazenamento da 

memória. Le Goff traz também a classificação de Leroi-Gourhan que possui três tipos de 

memória, a memória específica, para definir o comportamento de espécie animal, a memória 

étnica que define a reprodução do comportamento humano e a memória artificial que define 

a reprodução de atos mecânicos, eletrônicos recentes (FLORES, 1972 p.461 apud LE 

GOFF, 1924 p. 367). 

Ainda dentro do conceito de memória Myrian Sepúlveda em seu livro “Memória 

Coletiva e Teoria Social” observa a memória baseada na teoria de alguns estudiosos em 

áreas como psicologia, filosofia e sociologia. 

Myrian traz para a discussão Maurice Halbwachs quando o mesmo diz que a 

construção do passado é formada por uma estrutura coletiva, como uma linguagem de 

reação e aponta três tipos como principais formadores de uma memória coletiva: - A crença, 

onde a memória é pensada como um quadro social de convenções num termo conjunto de 

memória; - A abordagem, que envolve o mundo empírico que não pode ser observado pelo 

individuo; - A afirmação, de que o passado existe e é aquele construído a partir do que é 

construído repetitivamente no presente (SANTOS, 2003). 

Segundo Miryan, para Halbwachs a construção de uma memória coletiva é analisada 

a partir da interação e formação do próprio individuo em família, em grupos religiosos e em 
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classes sociais, onde a memória não pode ser desvinculada de histórias e rotinas familiares 

e sociais, onde indivíduos constroem suas identidades devido o uso de suas lembranças 

numa composição de inúmeras experiências de vida, por isso Halbwachs afirma que a 

memória é um conjunto de peças dentro de um contexto social, onde o individuo não tem a 

lembrança de si só mais também do outro (SANTOS, 2003). 

Santo Agostinho é recuperado nas análises da autora, pois, explica o termo memória 

de forma individual visando à identidade como forma individual do consciente onde “Somos 

conscientes de nosso esquecimento por que a totalidade da vida é de Deus e o divino esta 

em nós” (SANTO AGOSTINHO, 1961 apud SANTOS, 1998). 

Ainda na tentativa de construir uma definição conceitual para a ideia de memória, 

Myrian analisa a perspectiva do filosofo Henri Bergson que acredita na memória como uma 

questão física e biológica e não só social como uma função mecânica nas atividades 

cerebral, capaz de armazenar na memória experiências passadas fisicamente pelo próprio 

individuo, mas Halbwachs discorda totalmente destas construções de materialização 

relacionadas à mente na produção de sonhos, que segundo ele é explicado para que as 

práticas coletivas exerçam influência sobre o mesmo, e que estes fatores tenham significado 

de prática e as percebam os sentido social do ato, sendo que nenhuma memória parte do 

nada ou do insignificante e que nenhuma memória pode ser pensada de forma individual. 

Barthett é acrescentado à discussão, pois, apresenta a seguinte reflexão sobre o raciocínio 

de Halbwachs sobre sua teoria da memória coletiva, “A memória coletiva é aquela presente 

em condutas complexas desenvolvidas pelos indivíduos em determinado contexto: a 

memória que existe é a memória “no” grupo e não “do” grupo.” A esse respeito Ulrich 

Neisser levanta uma importante reflexão por meio da psicologia cognitiva moderna, uma 

forma de estudo dos comportamentos mentais, onde a mais de cem anos observou o pouco 

funcionamento por parte do cognitivo da memória, com questões mais importantes como 

tentar explicar as diferenças da memória de modo individual ainda continuava sem 

respostas. Então, Neisser discute o porquê da memória de uma criança ser menor do que 

de um adulto, e como explicar essa diferença em lembrar-se de momentos, nomes, poemas 

ou simplesmente reconhecer o caminho de casa? Dados como diferentes formas de 

lembrar, fatos estes que a ciência não consegue explicar (BARTHETT, NEISSER, 

HALBWACHS, 1961 apud SANTOS, 2003 p. 296). 

Dentro do termo memória étnica Le Goff analisa os conceitos de Jack Goody que 

afirma que nas sociedades sem escrita, a memorização integral de palavra por palavra 

cumpre um papel importante dentro da estrutura narrativa, como uma história cronológica de 

acontecimentos, o homem em uma sociedade sem escrita, é considerado um homem-

memória, uma forma de guardião da memória e portador do saber (LE GOFF, 1924 p. 371). 
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1.2.2. Narrativas 

 

A narrativa é a forma oral de se contar história, é uma troca verbal de ideias, que é 

passada de pessoa para pessoas, uma tradição secular, ensinamentos e transmissão de 

saberes. Tal expressão pode ser utilizada para contar experiência de vida do mais velho 

para o mais novo, uma narrativa de experiências, conselhos e conversas marcadas pela 

sabedoria. 

Walter Benjamin em ‘Magia e técnica, Arte e Políticas’, em suma, Obras Escolhidas, 

exemplifica, a partir da seleção de seus principais textos trata a arte de narrar como uma 

fonte de experiência passada de pessoa a pessoa, uma transmissão dos saberes, onde 

analisando do ponto de vista patrimonial, a narrativa quando praticada, é uma ferramenta de 

resistência cultural, onde por meio da oralidade tradições são mantidas pelo tempo e 

passado de geração em geração. No texto ‘O Narrador’ contido na obra citada acima trata 

de dois tipos de narrativa, a narrativa oral e a escrita, dentro da oralidade encontram-se dois 

grupos sobre a figura do narrador, sendo um, aquele narrador que vem de longe, e conta 

sua trajetória percorrida, cujo autor chama de marinheiro, com grandes histórias para contar, 

extremamente aventureiro, e o outro, é o camponês, aquele que conta história sem sair do 

seu mundo original, aquele que conta o que lhe foi contado, porém, ambos com 

características próprias (BENJAMIN, 19897 p. 199). 

Segundo Benjamin o narrador é um homem que sabe dar conselhos a arte da 

narrativa é uma espécie de substância viva de sabedoria por via da oralidade vem de um 

longo processo a ser transmitido e essa arte esta por um fio devido o indício da 

modernidade como, por exemplo, o romance durante o período moderno está totalmente 

ligado aos clássicos literários que é como um indivíduo isolado que não recebe conselho e 

nem o pode aconselhar, diferente da tradição oral como patrimônio de poesia e prosa, um 

repasse de conhecimento. Por outro lado visto que hoje com a consolidação da burguesia 

onde o capitalismo toma como um dos instrumentos de maior importância e se cria uma 

nova forma de ameaça a tradição da oralidade mais ameaçadora que o próprio romance, 

como forma de comunicação, a informação (BENJAMIN, 1987 p. 200 – 202). 

Baseada no ponto de vista Benjaminianio da importância da narrativa como fonte de 

aprendizagem e memória, Márcia Nunes Maciel2 em sua obra, “O espaço lembrado: 

experiências de vida em seringais da Amazônia” (2013) retratam por meio da narrativa de 

quatro mulheres que tem em comum a vida no seringal nas margens dos rios da Amazônia, 

a luta contra as múltiplas dificuldades da época. As narrativas apresentam o sorriso no rosto 

e a saudade de quem vivenciou cada experiência no lugar. Mulheres que criaram seus filhos 

                                                           
2
 Graduada em história oral pela USP, Mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia. 
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e trabalharam em seringais para garantir seus sustentos, algumas ao lado de seus maridos 

outras, calejadas pela vida, sofreram abandonos e dedicadas ao trabalho, para base de 

sustento familiar, são exemplo de vida. 

A arte de narrar entendido por Walter Benjamin é claramente percebido e citado na 

obra de Márcia Nunes Maciel, como um ato de recriar o cotidiano já vivido, trazendo por 

meio da memória o passado de saudade das pessoas e do lugar. Trabalhando junto ao 

conceito de Halbwachs de uma memória coletiva, a autora constrói lembranças de lugares e 

de pessoas como um sonho levado mais longe, cheios de significados e sentimentos 

(MACIEL, 2013). 

Essa memória coletiva é visível quando por meio da narrativa temos conhecimentos 

dos modos de vida de uma comunidade tradicional, ou seja, os costumes, as danças, os 

mitos, o consumo do peixe, a habilidade da pesca, o manuseio de canoa e a plantação para 

o próprio sustento. Envolve uma memória narrada como saudade de um tempo que não 

volta mais, o místico que envolve uma cultura de crença e mitos é característico da região, 

momentos de felicidades como ir às festas que aconteciam e todos se reuniam na beira das 

fogueiras, aonde pular fogueira era uma tradição devotada a São João, repleto de valor 

simbólico e moral (MACIEL, 2013). 

E ainda dentro da memória cultural amazônica a tradição da narrativa, é uma forma 

oral de educação, totalmente observado nas falas, e nos costumes de domínio e 

reconhecimento da cultura local, são histórias contadas onde a comunidade é protagonista 

da própria história. Os contos, os mitos, as lendas e as próprias narrativas registradas, 

servem para educar, ensinar, preservar valores de uma comunidade movimentando uma 

memória local coletiva (NORBERTO, 2012). 

A autora Simone Norberto também se baseia na teoria de Walter Benjamin quanto ao 

valor de uma narrativa, reforçando a importância dos mais velhos em uma determinada 

comunidade, seu poder de conhecimento de experiências ensinadas pela vida e repassadas 

para o futuro. O narrador toma uma figura de mestre sábio, e tem o dom de contar sua vida 

e recontá-la varias vezes com um ar de dignidade e orgulho, de ser o ator principal da sua 

própria história (NORBERTO, 2012). 

O ato da oralidade tem um papel fundamental entre as comunidades tradicionais que 

resistem sua cultura local, podem transmitir saberes e fazeres de geração em geração, de 

forma aberta na articulação de falar e de criar (NORBERTO, 2012). 

Portanto, esta articulação de memorização das narrativas, Walter Benjamin afirma 

que elas estão salvas na naturalidade da análise psicológica, quanto mais natural, mais a 

história se gravará na memória de quem está ouvindo, e contar história é uma arte de 

recontá-la de novo e de novo, para que ela não se perca e seja assim conservada, 
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atribuindo ao ouvinte o dom de não se esquecer de si mesmo, e gravar em si o que lhe foi 

ouvido. Guardar na memória essas narrativas de vida é uma forma artesanal de 

comunicação onde os narradores começam a indicar traços que vão contar fatos seguintes 

dando características e qualidades ao relato, onde “a memória é a mais épica de todas as 

faculdades” para o autor só a partir da memória que se dá o curso das coisas, dos 

acontecidos, onde só é desaparecido com o poder da morte ou do esquecimento, logo que a 

memória é a musa da narração visto que o grande narrador tem sempre uma raiz do povo 

contido em sua memória, onde o bom narrador segundo o autor é aquele que ensina através 

da liberdade do pensamento místico (BENJAMIN, 1987 p. 212 - 215). 

 

1.3 Música: Cultura e Identidade 

 

A música dentro das sociedades é representada de diversas formas com variadas 

expressões, o canto vocal, coro, solos, instrumento, coreográfica acompanhadas de 

instrumentos musicais e cantadas que seguem uma estrutura de significados e funções. 

Claude Lévi-Strauss levanta um paralelo na forma de fazer musical ligado à linguagem e aos 

mitos visando o sentido no aspecto sonoro, e nas frases melódicas. A música e a linguagem 

possuem distintas direções no aspecto sonoro, Levi-Strauss entende a música como 

sociedade, na forma de fazer cultura, autenticando o pensamento e identidade (STRAUSS, 

1908). 

Dessa forma a abordagem de Levi-Strauss em falar de música comporta o caráter de 

falar das correlações do qual envolve a música em seu contexto, sendo um método 

comparativo entre as artes, envolvendo uma relação da música com o mito, a pintura e a 

linguagem, sendo interações culturais de grande contribuição para interpretar cultura e 

compreender contextos. 

Visando abordar o elemento música como um instrumento de valorização e 

fortalecimento cultural, consideramos a música como uma das artes naturais de sentido e 

expressão, pois é um objeto capaz de guardar histórias na memória e narrá-las por meio de 

acordes. É um movimento transcendente da cultura humana, um instrumento transformador 

social para a preservação cultural e a valorização de uma identidade étnica. Sobre este 

assunto falaremos mais adiante a partir do trabalho do grupo “Minhas Raízes” da 

comunidade de Nazaré, que canta sua terra e seus costumes, desenvolvendo um trabalho 

de valorização e reconhecimento da sua identidade. 

A oralidade é a matéria prima de composição das músicas do grupo Minhas Raízes. 

O objeto música dá subsidio para construir uma imagem em nossa memória de lugar, 

pessoas ou até mesmo um sonho, a música é como uma narração cantada, onde o narrador 
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passa seu mundo cheio de sentimentos e lembranças e cotidiano, com o poder de transmitir 

o visível e o invisível (NORBERTO, 2012). 

A música é patrimônio cultural imaterial no Brasil e também é protegida pela 

constituição federal de 1988 como bens simbólicos a partir do Decreto nº 3551/2000 passa a 

ser considerada como um conjunto de criações fundamentadas nos costumes e tradições de 

grupo ou de indivíduos que correspondem a uma identidade cultural social expressa, da 

memória da oralidade, e de seu modo de transmitir esses valores de geração em geração 

(LYRA, 2014 p. 40). 

É importante também a conscientização sobre esse valor cultural dentro da 

sociedade, para que não deixe morrer ou se influenciar pela cultura em massa que esta 

ameaçando a identidade social e tradicional de muitos povos tradicionais no Brasil, deixando 

de ser artesanal para ser industrializado, transformando manifestações tradicionais em 

manifestações massificadas pelo poder capitalista e colonizador (PEREIRA, 2012 p. 07). 

Dentro deste ponto de vista de massificação de cultura, Marilena Chauí fala do 

impacto que vem ocorrendo na cultura popular brasileira por via do mercado imposto pela 

sociedade. Sendo, uma aplicada diferença entre comunidade e sociedade segundo a autora 

a indústria cultural vende a cultura, do ponto de vista mercantilista, e desvaloriza o que é 

artesanal/tradicional por identidade, e tenta apropriar se desse bem, é um mercado de pura 

desigualdade em prol do rendimento capitalista, transforma manifestação cultural em 

manifestação comercial, o lazer e o entretenimento se modificam em trabalho e obra 

(CHAUÍ, 2008). 

Chauí classifica o entretenimento quando entendido como trabalho criador e 

expressivo: - O movimento de criação na experimentação do novo; - A ação, para transmitir 

experiências e transformá-las em artes; - E o direito à cultura como cidadão dando direito ao 

acesso como bens culturais, quebrando a barreira de classe (CHAUÍ, 2008 p. 61). 

Para a autora o próprio estado é um produto de cultura em todas as artes e não um 

produtor, uma loja de indústria cultural que alega o conceito cultura a um campo restrito a 

apenas as obras de belas-artes, numa tentativa de desvalorização da cultura popular, onde 

se pode encontrar a músicas, a dança a poesia e as outras artes que representem 

identidade. E estas têm um papel fundamental de resistência de um direito social, a uma 

liberdade cultural, quebrando essa lição moral implantada pelo poder de uma democracia 

fantasma e ter direito a produzir o que se tem valor e sentido social, uma democracia do seu 

modo de ser, e compreender cultura como um direito (CHAUÍ, 2008 p. 76). 

Então, é certo que vivemos em uma sociedade emergente que pouco valoriza a 

identidade como um direito social de expressão e cultivá-la é manter viva uma nação, as 
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tradições e oralidade servem para transmitir conhecimento, valores culturais e sociais e uma 

memória coletiva. 

De acordo com Carla Lyra em seu documentário de políticas culturais com base no 

PNS (Plano Nacional de Cultura) a simbologia da cultura é fundamentada na própria 

capacidade humana natural dos seus meios de expressão como sua linguagem, crenças, 

rituais e práticas, onde é formado através da interação social formando significados ao 

contexto social e histórico, que segundo o conceito antropológico a cultura é um conjunto de 

modos de se viver que se movimentam dito que só é possível se falar em cultural no plural 

(LYRA, 2014 p. 03). 

Nos capítulos seguintes deste trabalho, apresentaremos a identidade cultural da 

comunidade de Nazaré no Baixo Madeira. Acreditamos que Nazaré possui uma história 

incrível de manifestação, e valorização cultural por meio de suas festas, danças e sua 

história composta por personagens que contribuíram para a construção da comunidade, e 

estes personagens ainda continuam vivos por meio da história e da memória que 

contextualizam e encantam a história desta comunidade ribeirinha berço de talentos e 

belezas culturais e naturais. 
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2. NAZARÉ, DOCE NAZARÉ  

 

“Amo a Amazônia, ela é minha vida, sua cultura, fauna, flora são 

riquezas a nos orgulhar” 

 

 (Tulio Nunes)  

 

2.1. Povos e Comunidades Tradicionais da Amazônia 

 

O modo de vida do homem que mora as margens dos rios é clássico de toda a 

região Amazônica. E este modo amazônico de viver é facilmente encontrado no homem 

ribeirinho, que tem como subsistência a pesca, a caça e a coleta na floresta. Leva uma vida 

regida por costumes, tradições e simbolismo, movido por lendas, mitos e segredos 

guardados mata adentro, onde se faz compadre na noite de pular fogueira. 

E este modo de viver tradicional, hoje vem sofrendo modificações devido à influência 

tecnológica e o acesso facilitado a cidades e centros mais urbanizados. Esses elementos 

que começam a fazer parte da vida do homem amazônico hoje é resultado direto da 

globalização, mas que não descontextualizam o modo de viver tradicional deles, passando a 

ser elementos de acréscimo a sua cultura. O ribeirinho continua ribeirinho, alguns continuam 

tirando seu sustento dos meios naturais, mas hoje tem televisão, telefone e seus barcos de 

pequeno porte, hoje funciona a motor ao invés de remo, porém, esse processo de mudança 

não modifica sua identidade. 

Em muitas comunidades amazônicas, mesmo com tanta globalização em massa, 

ainda se mantém antigos costumes de gerações passadas e que contribuem para reforçar a 

identidade da comunidade. Como antigos moradores que ainda são vivos e que reconhecem 

a importância de contar sua história, contribuem para construção da memória social da 

comunidade por meio de sua vivencia na região. 

Essas vivências na região amazônicas, sempre foram foco de grande discussão e 

contradição nos relatos de sua colonização, sempre narradas do ponto de vista europeu 

como o paraíso. Já habitada por povos de várias etnias, vinda de diversos lugares e em 

diferentes épocas, a região amazônica no inicio do século XV passou por um grande 

período de expansão e de exploração de seus bens naturais com a chegada da colonização 

na região (NOBERTO. 2012). 
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As comunidades atuais da região se formaram no período de exploração da borracha 

e da sorva, produtos estes que movimentavam a economia da região na época e muitos 

vieram do Nordeste e de outras regiões do país para trabalhar nos seringais, tentando uma 

vida melhor na região. 

Muitas famílias vindas de outras regiões do país fincaram raízes na Amazônia 

seguindo as estradas de seringueiras e se adaptando aos costumes e ao ambiente. E estes 

modos de vida nas comunidades foram se formando em maioria nas bordas dos rios, com 

uma arquitetura vernácula, onde as casas seguem um padrão simples de madeiras, 

suspensas por palafitas, uma espécie de preparação ao aumento do nível das águas dos 

rios em seus períodos de cheias, de madeira por ser o material de fácil acesso e por ser 

mais fresco, devido ao clima quente da região. O meio de subsistência farto e natural é 

movido pela pesca e agricultura local (MATARESI, 2012). 

Esse modo de vida tradicional da Amazônia é marcado por seus traços de longas 

datas que vem se desenvolvendo de geração e geração até os dias atuais. E dentro deste 

contexto cultural de comunidade tradicional, as comunidades vêm passando por um período 

de resistência a sua identidade, devido aos grandes empreendimentos que surgem com o 

discurso do progresso, mas que apenas reforçam o descaso com a valorização e a 

preservação do patrimônio cultural que os circulam. A esse respeito é importante recorrer às 

políticas públicas de valorização e proteção a estas comunidades, como a ação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT) 

3 que foi constituída no ano de 2007, pelo Decreto nº 6.040 para garantir o fortalecimento e 

reconhecimento dos direitos sociais, territoriais, ambientais, econômico e também o direito a 

cultura e sua valorização como identidade. No anexo do Art. 1º é trabalhado a ação e as 

atividades desenvolvimentista que devem ocorrer de forma intersetorial e integrada, 

abordando os seguintes princípios: 

  

I – o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade socioambiental e cultural 

dos povos e comunidades tradicionais, levando-se em conta, dentre outros aspectos, os 

recortes etnia, raça e gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e 

atividades laborais, entre outros, bem como a relação desses em casa comunidade ou povo, 

de modo a não desrespeitar, subsumir ou negligenciar as diferenças dos mesmos grupos, 

comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou reforçar qualquer relação de desigualdade. 

II – a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se expressar por meio do 

pleno e efetivo exercício de cidadania. 

 

                                                           
3
 Disponível em: <(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007/decreto/d6040.htm)> 
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Como podemos observar no Art. 1º inciso I e II temos o direito de respeitar as 

diferenças e o direito do outro que é tão igual como todos componentes de uma mesma 

sociedade. Seu direito de expressão é seu direito como cidadão. E esta igualdade de 

direitos também é tratada no inciso VIII e IX: 

 

VIII – o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e comunidades 

tradicionais.  

IX – a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos direitos dos povos 

e comunidades tradicionais nas diferentes esferas do governo.  

 

É de fundamental importância o envolvimento das políticas públicas dentro das 

comunidades tradicionais de forma clara e objetiva, mantendo informado e apto a 

comunidade aos seus direitos legais como demanda a lei dentro de uma sociedade 

democrática. Visando assim também a proteção e preservação da memória, um direito de 

contar sua própria história, como trata o inciso XIV do corrente artigo: 

 

XIV – a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas comunitárias, a 

memória cultural e a identidade racial e étnica. 

 

Os incisos citados acima são claros sobre o livre direito dos povos tradicionais, e a 

importância de manter e preservar a relação entre o homem e seu habitat, como uma forma 

de interação entre os dois meios, é nesta interação que se dá a importância recíproca do 

homem e a natureza como uma forma de sustento e reconhecimento de uma identidade 

local, que ganha um valor simbólico imensurável, local este que desperta várias memórias e 

várias histórias. Os costumes desenvolvidos pelos povos tradicionais são repletos de 

significados, valores e identidades, como a execução da medicina tradicional e as práticas 

de uma educação não-formal, um direito a ser exercido como cidadão de uma sociedade. 

E dentro desta política constitucional de direitos e deveres o Decreto nº 6.040 que se 

desenvolve de forma intersetorial e integral, foi preciso criar o Decreto de 13 de julho de 

2006, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais (CNPCT) 4 onde compete a coordenar a implantação destas políticas na 

sociedade, esta comissão é composta por órgãos e entidades públicas e representantes 

não-governamentais, como representante cultural dos povos e das comunidades que estão 

sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais. 

                                                           
4
 Disponível em: <(http://planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Dnn/Dnn10884.htm)> 
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Essa relação de diretrizes do poder público com a comunidade é uma relação de 

extremo conflito, que exige muita conversa e discussão de direito, e principalmente de 

direitos que estão sendo rompidos pela lei do “crescimento”, ameaçando identidades e 

exprimindo costumes.  

 

2.2. Nazaré, a Comunidade que Beira o Rio 

 

Foto 1 - Frente da Comunidade de Nazaré. Foto: Natiele Pessoa 

 

Nazaré... Nazaré é uma doce e acolhedora comunidade amazônica na borda do Rio 

Madeira, movida de história e memória, lugar de um povo encantado pela vida regida pela 

natureza e simplicidade, que senta na porta de casa no fim da tarde para prosear e vê as 

crianças brincarem na terra de pés descalços, lugar onde o tempo parece não passar, lugar 

aonde você chega, e logo te oferecem um café no copo de vidro, com o cuidado de não se 

queimar. 

A comunidade de Nazaré fica localizada na margem esquerda do Rio Madeira, só é 

possível ter acesso por via fluvial, e várias linhas de barcos comerciais fazem a capotagem, 

de embarque e desembarque nas comunidades, realizada aproximadamente em sete horas 

de viajem de barco até Nazaré. Seu acesso por via terrestre é limitado devido à comunidade 

está localizada entre duas Unidades de Conservação, a Reserva Extrativista do Lago do 

Cuniã e a Estação Ecológica do Cuniã, são áreas protegidas por lei. Ficando entre a cidade 

de Humaitá no AM e Porto Velho no estado de RO, sendo Nazaré um distrito da cidade de 
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Porto Velho no Baixo Madeira. E cerca de 550 famílias compõe a comunidade atual 

(MATARESI, 2012). 

Sua formação se deu por descendentes de indígenas e de pessoas que vieram de 

outras regiões do país para trabalhar no seringal, na extração da borracha e da sova. São 

muitas as histórias que se escutam sobre o tempo do seringal, recordações que 

transbordam dentro de uma memória coletiva dentre os moradores da comunidade. 

Rodeada de lagos e igarapés, como o Boca do Furo do lado esquerdo, e o igarapé Cura 

Ressaca do direito, e de fundo com a comunidade tem igarapé Corredeira, que seca no 

verão. No fundo da comunidade tem uma saída pela mata, fato este que não isola a 

comunidade. E lá os moradores costumam fazer suas plantações e suas colheitas 

(NOBERTO, 2012). 

As primeiras famílias a povoarem Nazaré se deram por volta da metade da década 

de 60, no inicio do governo militar no Brasil, com a chegada da família de seu Eduardo da 

Costa Filho, mas conhecido como seu Nanã, esposo de Dona Vena, um dos moradores 

mais antigo da comunidade, seu Nanã já falecido, sua família era de origem Portuguesa, 

dono originalmente das terras que hoje é formada a comunidade (MATARESI, 2012). 

 

Cheguei aqui com 15 anos, logo depois que casei. Quando cheguei aqui 

tinha três casas, aqui não tinha nada. Quem começou Nazaré fui eu com 

meu marido.  

(Dona Vena, 75 anos) 

 

Portanto, Seu Nanã teve importante participação na formação da comunidade a qual 

temos acesso hoje. Seu Nanã montou um barracão para trabalhar na exploração da 

borracha e empregou muita gente trabalhando nos espaços do seringal como trata a autora 

Márcia Nunes, chama de lugar de lembrança, de experiências contatas por quem vivenciou, 

e guarda na memória sua própria história, um espaço lembrado pela experiência de ser 

protagonista da própria história (MACIEL, 2013 p. 154). 
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Foto 2 - Antigo barracão do Seu Nanã, primeiro barracão da comunidade. Foto: Jackeline Nakatani. 

 

Com a movimentação comercial do barracão, Seu Nanã junto com as poucas 

pessoas que moravam no local, no começo da comunidade, modificou o curso de um 

pequeno igarapé que fica do lado direito e que facilita nos dias de hoje o acesso aos barcos 

de médio porte a comunidade. O igarapé hoje mais fundo e mais extenso é conhecido como 

“Boca do Furo”, afluente das águas do rio madeira, cavado pela mão de obra humana dos 

poucos moradores que habitavam no local na época, hoje possui fundamental importância 

na rota fluvial de acesso a própria comunidade e a outras que segue mais acima de Nazaré, 

dando acesso também ao igarapé do Peixe Boi e o Lago do Cuniã. 

Já no final do ciclo da borracha na década de 60, o estado era marcado por ações de 

movimentos sociais ligados aos camponeses e a luta da reforma agrária, momento movido 

pelo regime militar e suas imposições, as expressões culturais da região estavam sendo 

ameaçadas. Porém, com o golpe de 64 e o olhar internacional sobre a Amazônia, na época 

na presidência era Castelo Branco, que lançou o slogan “Integrar para não entregar” com 

medo um domínio internacional na região, o governo impulsionou mais ainda as migrações 

de outras regiões do país para a Amazônia e expandir a ocupação na área e movimentar a 

economia da região: 

 

Para os pensamentos da época, os perigos da internacionalização da 

Amazônia eram iminentes e o estado deveria intervir com o foco em sua 

“proteção”. [...] Em nome das seguranças nas fronteiras, a floresta 
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amazônica, que o governo entendia como “vazios no território nacional”, 

deveria se ocupada e dinamizada economicamente (MATARESI, 2012). 

  

Devido ao medo do governo brasileiro que outros países invadissem a Amazônia, a 

região começou a ser alvo de grandes interesses governamentais para a ocupação e 

exploração da região, pois o governo possui um olhar colonizador e preconceituoso sobre as 

populações indígenas que habitavam a região, do qual tratavam como “vazios no território 

nacional” desconsiderando os povos indígenas. Fato também, que contribuiu para a 

dizimação dos povos indígenas que ocupavam a região que até hoje resistem. 

Atualmente, a economia da comunidade é movimentada por seus cultivos, como a 

mandioca, tanto crua como em farinha, a melancia, produto que virou um símbolo de 

produção da comunidade, a banana, o açaí e outros frutos que são plantados, consumidos e 

até vendidos dentro e fora da comunidade. Também movimentam a economia local as 

pousadas que abrigam grande número de turistas em época de festejo na comunidade, e 

conta com vendas locais de produtos trazidos de Porto Velho por embarcações em 

pequenos comércios improvisados pelos moradores, um meio de ganhar uma renda extra. 

Entretanto, a extração de matéria prima da floresta, plantar, o costume da pesca, já eram 

costumes desenvolvidos para a subsistência na região. 

Um dos moradores importantes para a formação da comunidade de Nazaré é seu 

Manoel Nunes Maciel que com o desenvolvimento da comunidade no trabalho de seringal, 

muitas famílias foram morar na comunidade, para trabalhar na extração do látex e da sorva. 

A comunidade foi crescendo e muitas crianças tinham que viajar horas de barcos para ir à 

escola, e muitas nem mesmo chegaram a freqüentar escolas devido o difícil acesso. Seu 

Maciel como era conhecido, foi um dos primeiros professores da comunidade, através de 

um tio seu que trabalhava para seu Nanã, seu Maciel foi chamado para lecionar em uma 

escola improvisada na comunidade, pelo fato de saber ler e escrever. Na época, seu Maciel 

morava no lago do Uruapiara no estado do Amazonas e veio para Nazaré ensinar as 

crianças a ler e escrever, o desenvolvimento do trabalho da escola, foi um fator contribuinte 

para a expansão da comunidade. Desenvolveu também vários fatores que contribuíram na 

identidade e no reconhecimento das manifestações culturais na comunidade. 

A pedido de seu Nanã, as aulas aconteciam em uma casinha coberta de palha, 

próximo a igreja, onde é hoje o postinho de saúde da comunidade, de frente para o igarapé 

Boca do Furo, onde lecionava para alunos de diversas idades e séries. Em Nazaré de 

dentro, como é chamado pela comunidade local, referente à parte mais alta, possui uma 

estrutura antiga da primeira biblioteca da comunidade, criada por Seu Maciel. 
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Foto 3 - Estrutura da antiga biblioteca criada por Seu Maciel. Foto: Natiele Pessoa 

 

O professor Maciel, como era conhecido na comunidade, era um visionário cultural, 

trabalhava a educação por meio da música, do teatro e da dança, tornando o mundo 

imaginário e mágico em real. 

 

Quando ele chegou aqui, era muito difícil o sistema educativo, então ele 

acabou organizando tudo isso colocando esse papel de educação em si 

também como um valor muito grande, ele fala que a escola daqui ficou com 

tal reconhecimento que vinha gente do Cuniã e de outras comunidades 

distantes cara, pra morar aqui com suas famílias, entendeu?! Assim, você 

imagina um local que não tinha até então educação, o aluno estudava, fazia 

teatro, fazia música, fazia mil e uma coisas no passado. Hoje é mais comum 

né?! Imagina isso há muito tempo atrás né, sem recurso nenhum. 

            (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

Na narrativa do Timaia, podemos observar os esforços e as dificuldades que seu 

Maciel enfrentou ao chegar à comunidade para assumir um papel tão importante como o de 

professor, que com poucos recursos na época, conseguiu contribuir de forma afetiva para o 

desenvolvimento da educação na comunidade. Paulo Freire diz que a “educação é um ato 

de amor e, por isso, um ato de coragem” (FREIRE, 1997 pag. 127). 
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Desta maneira a ação do personagem educador Seu Maciel encaixa perfeitamente 

ao pensamento de Freire como mostra Timaia, quê com o trabalho do seu Maciel na escola 

na comunidade mesmo com poucos recursos financeiros ele consegue fazer com que a 

escola ganhe tanto reconhecimento a ponto de pessoas de longe virem para freqüentar a 

escola. O amor e a coragem com certeza contribuíram para essa realização pedagógica que 

também ganhar força por meio das artes como explica Timaia. 

Seu Maciel teve grande papel na construção da identidade cultural local, e está até 

os dias de hoje na memória dos habitantes locais, desde os mais antigos, até a nova 

geração, que hoje estudam na escola que carrega seu nome. Foi forte sua influência na 

construção do grupo Minhas Raízes, do qual falaremos mais a adiante, e ele acreditava na 

arte como instrumento de transformação social, e conseguiu despertar a importância em 

valorizar e preservar a identidade beradeira na comunidade de Nazaré. 

Do ponto de vista teórico observamos que a reação natural de Seu Maciel sobre o 

valor e o orgulho de ser ribeirinho, é construída de forma culturalista e poética, sobre o 

medo de um dia cair no esquecimento, como um meio de proteção ao que lhe é importante, 

o que possui valor significativo, o reconhecimento social. 

Nazaré tinha grande significado para Seu Maciel, como relata um dos seus filhos 

Timaia Nunes Maciel: 

 

Tem um fato importante assim que eu me lembro, que eu tinha uns 6 a 7 

anos mais ou menos, que o pai fez, acho que já comentei com vocês 

isso,que aconteceu a enchente, aí todo mundo começou a ir embora, aí o 

pessoal foi ficando desanimado, aí ele construiu junto com alguns jovens 

seminaristas, um banco escolar e lá ele tinha um recurso bom na época 

federal, ganhava bem e ele colocou metade desse recurso no banco 

comprando mercadoria, confecções, essas coisas pra gerar uma rende pra 

emprestar dinheiro pro pessoal replantar, por que tinha perdido tudo, 

banana... na época até então, era a base da economia de Nazaré, era a 

agricultura, até a pesca era difícil de vender, era mais pra subsistência 

mesmo, a agricultura era forte, então o pessoal foram, queriam embora 

mesmo, aí o que ele fez, ele era tão apaixonado por Nazaré que ele fez um 

negócio e tinha também a cédula, eu não sei, eu escutei desses antigos 

falando que tinha a cédula turrinha.[...] 

 

         (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

Como trata Timaia em sua narrativa, seu Maciel fazia o possível para que a 

comunidade não acabasse com esse ato de pertencimento local, cheios de significados 
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simbólicos e sentimentais, acima de qualquer dificuldade Seu Maciel carregava consigo o 

valor e o reconhecimento sobre o lugar e este modo de viver. Desta maneira podemos 

pensar na importância da figura deste homem para a comunidade, por que se seu Maciel 

não tivesse montado este banco comunitário que gerava uma renda interna dentro da 

comunidade, hoje a comunidade poderia não existir. O banco comunitário era uma espécie 

de fiador dentro da comunidade, onde emprestava dinheiro para os moradores replantar e 

reconstruir suas vidas no lugar, esse dinheiro era repassado com uma moeda local 

chamada turrinha, e o valor ficava penhorado na conta do morador até sua estabilidade 

financeira, já que depois da enchente muitas pessoas perderam casas, plantações e outros 

pertences, muitos chegaram a pensar em deixar a comunidade por falta de recurso. 

Seu Maciel foi de fundamental importância para a comunidade de Nazaré que ainda 

hoje existe e resiste, e vem mantendo o seu modo tradicional de viver, e este legado de 

saberes que segue no sangue. 

As festas, as danças, as peças teatrais que faziam parte das técnicas pedagógicas e 

culturais desenvolvidas por Seu Maciel e alguns amigos, que acreditavam na arte como 

construções de princípios e valores, buscavam na natureza a inspiração para criar, educar e 

fortalecer essa identidade social que compõe a comunidade. Nos festejos toda a 

comunidade é convidada a participar, sejam por parte das danças, das músicas, produções 

e até mesmo na representação das comidas típicas do lugar, como narra Dona Raimunda, 

moradora da comunidade que responde se gostava dos festejos que ocorrem em Nazaré: 

 

Gostava sim de ir, assim só pra olhar, fazer minhas vendinhas que o seu 

Maciel gostava que eu vendesse né, eu tinha meu barraquinho, já mandava 

um aviso pra eu fazer comida e vender, fazia meus churrasquinhos, vendia 

bem, era alegre. 

        (Dona Raimunda, 54 anos) 

 

A figura do Seu Maciel basicamente encaixa-se na discussão feita por Myrian 

Sepúlveda Santos sobre a teoria de Maurice Halbwachs tratando da memória como uma 

ação coletiva, partindo da sua construção conjunta dentre várias ações sócias e culturais, 

que quando retratada observa-se que sua construção é composta por vários indivíduos 

executando ações diversas (SANTOS, 2003). 

Seu Maciel juntos com alguns amigos da comunidade, como seu Venâncio, seu 

Lobato, seu Artêmis e outros personagens antigos, formava a Velha Guarda da comunidade, 

formados espontaneamente, onde se juntavam pra tocar juntos, um passa tempo apreciado 

por todos, momentos de prosa e de encontrar bons amigos. 
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Acreditando na música como um meio de expressão e liberdade, seu Maciel 

incentivou e apoiou a criação do grupo Minhas Raízes, onde no decorrer deste trabalho 

entraremos com maiores detalhes sobre a sua criação, já que é o tema principal desta 

pesquisa, as canções por eles elaboradas. Estes patrimônios melódicos salvos em acorde 

na memória do grupo se deram a partir dos ensinamentos de Seu Maciel, que sempre 

acreditou na missão que o grupo Minhas Raízes precisa carregar sobre seu valor social e 

cultural. E sem dúvida para que o grupo ganhasse a proporção e beleza que tem hoje, foi 

graças à herança e ensinamentos do seu Maciel sobre o valor de ser beiradeiro. 

A música para família Maciel é como um agente genético, todos de uma forma ou de 

outra se envolve com música, seja no canto, na dança ou até na confecção de instrumentos. 

Seu Maciel tinha a música e as festas culturais, como um ato de liberdade, e um grito de 

resistência, uma herança cultural vinda do jeito calado e observador, que se transformava 

ao entrar no clima dos festejos. 

 

Sabe Nati, mais meu pai não era muito de conversar não. Só com quem ele 

conhecia mesmo, e só que quando era pra dançar o pai se transformava. 

 

                                                                     (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

Timaia fala da transformação pessoal que seu Maciel passava quando se tratava das 

manifestações culturais por ele realizadas, era como uma incorporação da arte, ou melhor, a 

magia do homem amazônico dando vida ao seu imaginário, tornando o irreal ao mundo real 

(LOUREIRO, 1995). 

 

Ele era muito calado, ele não era daquele de parar na rua pra conversar 

contigo não. Também os cachorros não deixavam, ai ele ia embora. 

 

                                                                     (Thais Passos, 23 anos) 

Na narrativa da Thais e do Timaia, observamos uma transformação pessoal 

envolvida em um momento mágico sobre seu Maciel, como se cada festa fosse o palco do 

qual seu Maciel entrava e brilhava em um momento de liberdade interior. E esta liberdade é 

movida pelo sentimento de amor e prazer, e esta mesma liberdade no interior do ser de seu 

Maciel, está vivo na memória de cada um que via o espetáculo acontecer. 

Mas um dia de surpresa, uma notícia chocou a família Maciel. Seu Maciel foi 

diagnosticado com câncer, e foi levado para Porto Velho para se tratar. Lutou muito pela 

vida, até que um dia o corpo cansou e foi levado para outro mundo encantado. Outro porque 

quando ainda em vida, seu Maciel morava em Nazaré de cima, bem pra cima da frente 
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comunidade, um lugar mais fechado pela mata, um lugar lindo, cheio de árvores frutíferas e 

flores de todas as cores. Para seu Maciel ali, era o paraíso. 

No dia do cortejo fluvial, seu corpo era seguido pelas rabetas, canoas e barcos 

decorados com várias cores de flores e cânticos da terra, seguia o corpo de um mestre 

visionário, que muito lutou para que sua terra tão amada nunca caísse no esquecimento, 

plantou uma semente em cada coração de seus filhos, netos e amigos que até os dias de 

hoje lhe tem como herói, e reconheci a grande importância que Seu Maciel teve em sua 

construção pessoal, homem que ensinou o bem e educou com os princípios de liberdade, 

demonstrando o amor que tinha pelo lugar. 

E hoje o trabalho de seu Maciel é reconhecido de geração e geração, e é contado 

com orgulho em todos os pontos de pequena prosa, na valorização da cultura beiradeira e 

seu auto-reconhecimento ainda são mantidos, como veremos mais a frente no trabalho do 

grupo Minhas Raízes, incentivado pelo seu Maciel e a antiga velha guarda. Uma luta árdua 

por amor a sua cultura, e seus modos de vida, onde o cotidiano do homem amazônico é 

refletido nos compassos musicais do grupo, que é composto pelos filhos e netos que 

reconhecem e valorizam a importância e os sonhos de seu Manoel Maciel. 

Nazaré está registrada em muitas memórias, e é cercada pelo místico e pelo 

encantamento de um povo que conta suas histórias e suas lendas, em cada festa até o boto 

sai da água para festejar, porém, moço bonito vestido de branco não é tão bem vindo, doido 

pra levar uma cunhã5 para o fundo do rio. Um dos palcos do imaginário do homem ribeirinho 

é o rio, um símbolo presente na memória do homem amazônico, e na comunidade também, 

no rio o ribeirinho realiza um trabalho de sobrevivência, histórias e modos de vida cheia de 

significados místicos e simbólicos. 

 

2.2.1. Modos e Costumes: Uma herança cultural  

 

A vida das famílias ribeirinhas é movida por costumes tradicionais de ensino e 

aprendizagem que são passados de geração em geração. Esses modos e costumes são 

compreendidos e transmitidos do mais velho para o mais novo, uma forma de atuação 

cultural e fortalecimento de identidades. 

Dentre tais reconhecimentos que rodeiam as comunidades amazônicas, em especial 

Nazaré, que tem uma grande consciência em valorizar e preservar sua cultura beiradeira, 

através da arte, da música, dos costumes tradicionais típicos da própria comunidade. Tem a 

atividade pesqueira, como uma atividade tradicional de todas as comunidades ribeirinhas, 

desenvolvendo assim, variadas maneiras de pescar, como por exemplo, com tarrafa, caniço 

                                                           
5
 Palavra de origem Tupi que significa moça bonita. 
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ou arpão, um tipo de lança de ponta aguda, bastante utilizada para pegar peixe grande, e 

para realizar essa atividade típica do homem ribeirinho é necessária habilidade para 

executar, pois exige um planejamento de ataque e estratégia para a captura do peixe. A 

malhadeira6, outro tipo de rede de pesca tecida manualmente, é feita de linha de náilon, 

muitos dos pescadores sabem traçar seus pontos e confeccionar suas próprias malhadeiras. 

Esses modos são ensinamentos herdados que compõe a identidade do homem que vive 

nas bordas do rio e que prática a atividade pesqueira. 

 

 

Foto 4 - Seu Lindoberg, morador da comunidade traçando sua malhadeira. Foto: Jackeline Nakatani 

 

A pesca é uma atividade tradicional que é passada de pai pra filho e as mulheres 

também atuam com êxito a atividade. A pesca também movimenta o manuseio dos barcos e 

canoas como meio de transporte sobre os rios, hoje muita canoas já possui o motor de 

poupa, porém, quem não tem condições financeiras para adquirir um, ainda utilizam o 

tradicional remo confeccionado à mão. Ligados a estes símbolos rio, que é elemento 

presente na memória do ribeirinho, alguns autores tratam desta ligação do ribeirinho e o rio, 

de forma conjunta e única, onde o ribeirinho só tem sentido por que tem o rio, e este rio está 

na origem do homem amazônico desde os tempos passados. 

                                                           
6
 Nome dado à rede de pesca deixado dentro da água de um dia pro outro, diferente da tarrafa que é 

jogada ao rio e em poucos minutos é puxada trazendo os peixes que ficaram prezo a rede. 
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Quando falamos de patrimônio cultural ribeirinho, tratamos de forma conjunta da 

identidade amazônica, temos Nazaré como foco principal de pesquisa, mas, os modos e 

costumes identificados nela e tratados neste trabalho, têm uma ampla visão sobre o modo 

de vida semelhante encontrada nas comunidades amazônicas, que sobrevivem nas 

margens dos rios e que tem suas vidas regidas por ele de todas as formas. 

Tratando um pouco deste caminho fluvial, como diz Leandro Tocantins, o rio é o 

regente da vida e da morte, da fertilidade e da carência, da destruição e da formação de 

terras, da seca outrora cheia, é o caminho do humano e do mistério, movimenta a política, 

uma via de ligação social, em sumo, o rio está em tudo. Desta maneira o autor apresenta o 

elemento rio como fator principal na vida homem, onde de fato comandando a vida 

(TOCANTIS, 1983). 

O sistema arterial, como chama Paes Loureiro para os rios amazônicos, são 

caminhos compostos por vários furos, que possuem aberturas na vegetação que formam um 

caminho estreito para uma passagem mais rápida no trafego natural do rio. O rio também é 

responsável pela formação de ilhas e praias em determinadas épocas do ano, igarapés que 

ligam e expande essa grande teia amazônica e que fazem parte da paisagem cultural local, 

criando um labirinto de coisas cheias de sentido e significados. 

Assim, o rio é tudo, o rio é a imaginação, é o lugar de memória, é o lugar de histórias, 

é a rua que liga o longe ao perto, é o agregado se sentimentos coletivos, é a inspiração 

refletida nas manifestações culturais, está na música, na dança, no teatro, na culinária. O rio 

é um elemento de inspirações estéticas e comerciais, refletidas nas decorações e nomes 

dos barcos que cortam suas águas, barcos estes que colorem as paisagens, sempre com 

cores alegres e cheias de contrastes. As embarcações possuem diversos modelos, 

tamanhos e cores, tradicionais e de importante significado. Os barcos são verdadeiros 

centros de convivência cultural, é uma geografia espaço-social dividida e decorada pela 

estratigrafia das redes que se entrelaçam de um modo organizado com fins coletivo. Os 

barcos de linha transportam passageiros e cargas, possuindo ainda pequeno comércio, 

banheiros e quartos para os funcionários que trabalham no ramo. São espaços de trocas 

simbólicas em viagens longas, são lugares de memória, ligando a comunidade (lugar), o 

homem e o rio (LOUREIRO, 1995). 

Essa relação do homem com o rio e tudo que o compõe, também é movida pelas 

matas e pelas águas de onde o homem tira o sustento da família, das idas e vindas para 

casa na proa de uma canoa, registrada nos calos das mãos de tanto remar. Essa relação 

encantada e difícil é cheia de mistérios e curiosidades dos mitos e das lendas, narradas por 

bravos heróis que sobreviveram para contar a história. As lendas que envolvem figuras 

aquáticas como a da cobra grande que regi os cursos dos rios e marca as terras do 
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barranco, leva ilhas inteiras, botos que encantam pessoas e levam pro fundo do rio, compõe 

o modo de vida tradicional do homem ribeirinho que atua cotidianamente como esses 

fatores, que se tornaram parte de sua identidade relatada nas histórias contadas pelos 

narradores. 

O autor Leandro Tocantins trata esses dois elementos, o homem e o rio, como 

agentes da geografia humana que formam a Amazônia, ambos agindo de forma recíproca, o 

rio enchendo a vida do homem com imaginações e riqueza que agem em seu psicológico 

refletindo em seu desenvolvimento cultural, e o rio proporcionam a sociedade uma 

característica de vida regional, sendo assim, o rio é um poderoso gerador de fenômenos 

sociais. 

O rio tem um grande significado para as pessoas que moram nas suas beiras, para 

Tocantins o destino humano está no principio e no fim do rio, onde a natureza é imensa 

comparada ao tamanho do homem, a natureza se cria e se recria, o homem o usufrui deste 

crescimento natural, tornando assim, o rio, o responsável pela evolução histórica, social, 

política e econômica da Amazônia (TOCANTINS, 1983).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Para o autor o envolvimento do rio e o homem que mora em suas margens, são tão 

próximos que o homem passa a conhecer seus cursos, seus biomas e o seu tempo, as 

águas que ministram um conjunto de vidas regidas pelos rios de histórias e memórias, 

águas que correm para o os oceanos, ou simplesmente, permanecem paradas, barradas 

pelo barranco ou camufladas pelo gapó, águas que guardam histórias e personagens que 

descansam na terra que agora o pertence. 

Esse rio que encanta e guarda memórias, também é temido por seus pioneiros, o Rio 

Madeira, é um dos principais rios de Rondônia, teve sua última e mais assustadora cheia em 

2013 onde atingiu os 19,14 metros, maior do que a cheia recorde que tinha acontecido na 

região, chegando a atingir os 17 metros. A cheia repentina assustou os moradores das 

comunidades que tiveram que ser retirados as presas de suas residências e modificou 

plenamente o curso do rio temporariamente, atingindo o centro da capital Porto Velho e 

deixando comunidades inteiras de baixo d’água7. 

O rio madeira é um campo simbólico que liga o homem e sua natureza, uma perfeita 

criação divina, que desloca, sustenta e diverte o homem que corta suas águas com o casco 

da canoa. Leva pessoas a rumos da vida, articulam uma relação além da necessidade de ir 

e vim, são relações que constroem mundo e ligam vidas, desenvolvem no imaginário 

respectivos mundos, no simples ato de se viver e se relacionar com o meio, desenvolvendo 

                                                           
7
 Disponível em: <http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/03/maior-cheia-do-rio-madeira-

completa-um-mes-e-rio-continua-subir-em-ro.html> 
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modos e costumes, o rio sem dúvida é uma figura inspiradora para o homem (MACIEL, 2013 

p. 195-196). 

O autor João de Jesus Paes Loureiro trabalha esse conceito do imaginário social 

amazônico, envolvendo o ambiente e o homem, não só como um modo de subsistência, 

mas também um campo místico e misterioso. Onde o invisível se torna visível e que 

compõem o imaginário amazônico, as lendas, os mitos, os contos que saem do imaginário e 

passam a fazer parte de uma identidade, onde o rio é o palco deste cenário místico. 

O rio é um portador de muitas histórias e acontecimentos, contribui para a criação de 

um mundo onde tudo é possível, ligada diretamente a origem perene das coisas, onde tudo 

está ligado ao rio. É um espaço lembrado fluvial, onde sempre esta se renovando, como as 

várzeas elaboradas por ele em determinado tempos para plantações, pescas, e o tráfego 

fluvial, agindo como um medidor do tempo, onde tudo tem seu tempo, tempo para o nascer 

e o morrer de cada coisa. Fazendo com quê o homem sinta-se em um espaço cujo tem a 

ideia espacial, mais não à medida que este espaço comporta (LOUREIRO, 1995). 

Assim, o homem e o seu meio possuem estreitas relações místicas que formam o 

imaginário das comunidades ribeirinhas da Amazônia, como as lendas, os contos que 

compõe o imaginário da identidade da região. 

As lendas e os mitos são figuras vivas no imaginário amazônico que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

contribui para a identidade local, uma relação com o ambiente e o homem, onde a natureza 

é fonte de signos em permanente circulação, que permite a criação natural do cotidiano 

estetizado pelo devaneio do imaginário amazônico atribuindo significado, expressão e 

crença. 

Luiz Câmara Cascudo em “A Geografia dos Mitos Brasileiros” apresenta vários mitos, 

dentre toda região do Brasil por onde percorrer em busca de estórias folclórica. O autor 

classificou os mitos em dois graus diferentes de apropriação, sendo, os mitos primitivos e os 

mitos secundários. O primitivo segundo o autor possui três fontes de criação, a indígena, a 

européia e africana, o indígena por ser o momento mais antigo e criação do tudo, o europeu 

que se diversificou pelo elemento colonialista como o lobisomem, a mula-sem-cabeça e 

outros que sofreram modificações regionais e culturais, e também a religião do cristianismo 

e o africano as religiões afro-descendentes. Já os mitos secundários, são originários em 

regiões diferentes, e possuem características locais (CASCUDO, 1983). 

Portanto, a partir das analises de Cascudo podemos observar a diferença entre 

ambos em uma perspectiva social sobre a atuação de cada um sobre o imaginário social, o 

mito está totalmente vinculado ao místico, ao mágico, ao sobrenatural, ligado também a 

religião como a criação do céu e do inferno, de Deus e do demônio. Entretanto a lenda vem 

de uma imposição mais colonialista e européia e é explicada por fatos históricos que 
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acabam sofrendo modificações devido a imaginação e a fantasia popular que modificam 

com o tempo. 

Dentro desta perspectiva de formação do imaginário social dos mitos e das lendas é 

interessante a ideia mística que Paes Loureiro apresenta como sfumato, (grifo do autor) uma 

espécie de fusão mística entre a natureza humana e o cósmico, uma passagem do mundo 

real para o imaginário, um tipo de ligação entre os dois mundos, uma espécie de devaneio, 

que é provocado pelo repouso do imaginário quanto à existência da beleza, do admirável, 

do poético. (LOUREIRO, 1995) 

Dentre essas discussões do belo, o imaginário, do real e do não real, o homem 

amazônico atua protagonizando o cenário amazônico com seu modo tradicional real e 

imaginário, que são até os dias de hoje refletidas nas crenças, nos costumes e no saber 

tradicional local.  

A cobra grande, o boto, o curupira, a Dona Preta e outros que compõe esse 

imaginário poético, ainda levam o homem amazônico por horas a um devaneio, e ainda 

possuem forte influência nas crenças do homem que trafega nos rios e anda nas matas. 

A lenda da cobra grande é facilmente encontrada em ambientes rodeados de lagos e 

rios. E é fato narrado por muitos pescadores da comunidade, é comum ouvir histórias de 

cobras e de outros animais relacionados aos rios, e muitos moradores contam histórias 

sobre a cobra grande, e possui várias versões, como a de que ela esta adormecida no fundo 

do rio, que de tempo em tempo quando se movimenta causando grandes desastres, como 

engolindo ilhas, virar barcos e desbarrancar os leitos dos rios. A cobra - Honorato que 

também é conhecida como cobra grande, é a história de um rapaz em formato de serpente, 

que em certas noites de luar ele sai das águas e vai à casa de seus pais e leva uma vida de 

humano, quando a lua muda, novamente ele vira cobra e retorna aos rios. E para quebrar o 

encantamento era preciso derramar leite humano goela abaixo da cobra, mais ninguém 

tinha coragem que fazer. Até que um dia um soldado muito corajoso abriu a boca da cobra e 

enviou leite sobre sua garganta, na manhã seguinte Honorato estava livre do encantamento 

(TOCANTINS, 1983 p. 41). 

Outra versão da cobra grande é a Boiúna, ou a Epifânia do navio iluminado que 

cortas as águas amazônicas, realizando uma leitura contemplativa da paisagem e do 

imaginário, tratando do visível e o invisível. Portadora de um brilho encantador a boiúna se 

caracteriza em um navio iluminado para atrair o olhar do homem, uma forma de 

encantamento por meio da manifestação de sua beleza, um caso de conversão semiótica 

que chama atenção pelo poder de sua luminosidade que pode ser fatal (LOUREIRO 1995). 

A versão figurativa da cobra grande no imaginário amazônico também é encontrada 

dentro das etnias indígenas onde as serpentes encantavam as moças virgens, e recebia 
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delas oferendas, e as moças que não eram virgens eram devoradas pela cobra. No Pará, os 

índios Tupinambás acreditavam que havia serpentes dentro do lago Juá, quando alguma 

moça suspeita de perder a virgindade, seus pais levavam elas para o lago e deixam as 

moças a sós por perto das águas, com oferendas para a serpente, à moça começava a 

cantar até a cobra boiar sobre as águas e lhe avistar, se a cobra levasse os presentes era 

por que a moça ainda era pura, ela podia sair cantando e encantando os peixes e 

percorrendo o lagos, caso não, a moça era devorada pela cobra (LOUREIRO, 1995 p. 222-

233). 

A cobra é um símbolo mito da região amazônica, devido ser um animal típico das 

áreas aquáticas, age de forma a atrair outra espécie, como uma estratégica de alimentação, 

ou algo parecido com hipnose onde sua presa fica sem noção de direção e ação.  É 

elemento presente no imaginário e no cotidiano amazônico, assim como também polêmico 

Dom Juan da Amazônia, o boto cor-de-rosa. 

A lenda do boto cor-de-rosa é basicamente encarada como um cara charmoso, 

vestido de branco que aparece na festa e logo tira uma moça bonita pra dançar. Assim, 

começa a lendária história de boto com fama de galã, o boto cor-de-rosa, tido como o mais 

perigoso e charmoso vilã das comunidades, é temido pela mulherada, chega à festa com 

jeito descolado, o boto galã chama a moça mais bonita pra dançar, e assim começa o 

encantamento, depois de uma noite agitada e de muitos amores, o galã descolado some 

sem deixar rastos, és que depois à moça encantada aparece grávida, do filho do boto. 

Um mistério que também rodeia o boto e a mulher, é a mulher entrar no rio em seu 

período menstrual, ou, enluadas como era tratada antigamente, nestes dias a ronda do boto 

é constante, porém, para cessar a perseguição um costume utilizado pelo povo local é enfiar 

uma faca no meio da canoa perfurando o casco, ou cortar as águas com um terçado. 

Mistério movido pelos segredos dos cosmos é muito comum dentro das comunidades, e 

estes costumes são obtidos como ensinamentos vindos de geração em geração, dos 

anciões, os guardiões de sabedoria e respeitos, costumes de um povo que tem como 

principal fonte de sabedoria a mãe natureza. 

O boto envolve ainda certo tabu sobre o sexismo humano sobre a figura do boto e 

seus traços estruturais. Uma relação mística entre o homem x animal e possíveis 

acasalamento, pelo fato do boto fêmea ter seus órgãos semelhante ao da mulher que 

segundo as lendas são moças encantadas que viraram boto. Assim também na versão de 

boto x mulher, a relação está ligada a conformidade da cabeça do boto associada ao sexo 

masculino humano se utilizando dos momentos em que o boto se transforma em homem 

para e sai pra festa para encantar as moças. O boto na sua passagem da água para a terra 
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ele passa por um percurso semiótico, de figura de animal para a figura homem de uma 

ordem simbólica para uma ordem cultural (LOUREIRO, 1995 p.207-217). 

O boto é uma figura do folclore amazônico, e está sempre presente no cotidiano do 

povo beiradeiro, famoso por sua sedução, e encantamento, onde até seus olhos são 

amuletos de conquista, o boto também possui a fama de brincalhão e arteiro, morde remos 

e carrega pra longe, rasga rede de pesca, vira e alaga canoa. 

Assim como as águas possuem seus seres encantados, a mata, também possui 

meus mistérios e seus segredos, seus personagens são figuras simbólicas de diversas 

formas e narrada de diferentes formas, vai da imaginação do locutor. 

A mata possui vida própria, como diz um ditado popular, ‘mato tem olho e água não 

tem cabelo’ de fato não só tem olhos como tem voz, e age com precisão. Várias figuras 

constroem o imaginário simbólico e ritualístico do homem com a mata, uma relação de 

aprendizagem e respeito. 

A própria mata possui uma mãe, a mãe da mata é o que toma conta e protege a 

floresta, o homem agindo com má fé pode sofrer correções pela mãe da mata e seus 

guardiões da floresta, como também é presente nas narrativas dos heróis amazônicos, um 

menino de cabelo vermelho, e de pé pra trás, o curupira encanta e faz o homem perder o 

senso de direção. O curupira também é um personagem do folclore brasileiro, muito 

encontrado nas histórias do homem que anda pela mata, semelhante à figura do saci. O 

curupira tem o costume de gritar na mata, fumar tabaco e bater em cachorro (NORBERTO, 

2012). 

O homem perseguido pelo curupira perde o senso de direção e a noção de espaço, 

anda por dias dentro da mata sem noção de tempo. 

Tem também como figuras da mão da mata o mapinguari, personagem folclórica do 

amazonas, é um bicho cabeludo/peludo com estrutura de homo sapiens, com um olho só no 

centro da testa, com um buraco no estômago por onde ele devora suas presas, segundo 

algumas modificações na narrativa do mito do mapinguari ele só pode ser morto com um tiro 

de cera da vela do altar onde é rezada a missa do galo da religião católica. Mapinguari é um 

mito indígena que até hoje ainda é contado pelo povo da floresta (CASCUDO, 1983). 

Ainda dentro das lendas tradicionais amazônicas, temos a matinta-pereira, um 

pássaro que assovia dentro da mata e se o homem o remendar ficará com uma forte dor de 

cabeça por dias. Outro pássaro que também age assombrando a vida do homem ribeirinho 

é o rasga mortalha, esse pássaro passa por cima das casas dos moradores agourando a 

morte para aquela família, canta o assovio de agouro. 

Dentro da mata atrair é uma estratégica de alimentação, algo parecido com hipnose 

onde sua presa fica sem noção de direção, ação que também pode acontecer entre o animal 
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para o homem ou de animal pra animal, porém, de animal para o homem a ‘hipnose’ poder 

ser rompida por um forte barulho rompendo o silêncio imposto pela mata. 

Dentro deste contexto de elementos místicos contidos no imaginário amazônico 

terrestre, temos Dona preta, uma figura viva que mora próximo a comunidade de Nazaré, é 

uma sábia curandeira que tem o dom da cura através das ervas medicinais e os espíritos da 

floresta. Dona Preta assim conhecida por muitos aos arredores aonde vive, é muito 

conhecida pelo seu poder de cura e suas rezas, uma sabedoria adquirida pela experiência 

da vida. Pessoas movidas pelo simbolismo e o ritual tradicional local, como vimos na música 

acima, a salvação para quebrar encantamento e livramento de dores, para cada dor uma 

reza. 

E a relação da medicina tradicional, como a surra de pião roxo para quebrar 

encantamento, é uma prova da fé mantida pela tradição e a crença do homem para com o 

poder da floresta, poder este de difícil compreensão a medicina cientifica, os médicos que 

não acreditam na regência do sobrenatural movida pela fé. 

A reza é um dos instrumentos fundamental de cura nos trabalhos de Dona Preta, 

onde para cada dor uma reza, ou um remédio feito com plantas específicas para cada 

trabalho como, banhos, chás e receitas compõem as consultas de Dona Preta. 

Dona Preta é uma figura emblemática nas comunidades do Baixa Madeira, assim 

como outros também atuam com os mesmo trabalhos, e estes trabalhos tem uma 

fundamental importância dentro das comunidades tradicionais, hoje os trabalhos realizados 

como os da Dona Preta, sofrem forte impactos pelos colonizadores e pela expansão das 

igrejas evangélicas nas comunidades, que desmerecem as crenças místicas tradicionais. 

Entretanto, as comunidades amazônicas são muito conhecidas por suas festanças 

em devoção para os santos, uma imposição da igreja católica sobre os povos antigos que se 

refletem até hoje nos costumes tradicionais das comunidades. E muitas foram fundadas por 

padres jesuítas, onde carregam os nomes de seus padroeiros, que é muito comum nas 

comunidades amazônicas, Nazaré mesmo é um exemplo, assim, as comunidades elaboram 

festas em devoção aos santos que fortalecem a cultura local. 

Nazaré possui um calendário cultural, programado para a realização de suas festas 

tradicionais e é de costume da comunidade trabalhar intensamente na produção destas 

festas. A festa realizada pela comunidade tem como coordenador principal de cultura Timaia 

Nunes Maciel e outros colaboradores, professor, e ex-diretor do Instituto Minhas Raízes que 

atua diretamente em prol de benefícios no âmbito cultural e social para a comunidade, assim 

como também, é coordenador e um dos principais fundadores do grupo Minhas raízes, 

como trataremos mais adiante, como temas específicos do trabalho do grupo Minhas 

Raízes. 
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As festas locais são compostas por um repertório de músicas e danças tradicionais. 

Possuem a tradicional Quadrilha8, compostas por personagens folclóricos que compõe o 

imaginário da região, bem diferente das danças juninas do nordeste. As festas também são 

compostas pela dança do carimbó, um ritmo típico de origem do Pará, a dança do boi, 

realizada diferente da tradicional do estado do Amazonas. 

 

 

Foto 5 - Apresentação da brincadeira do Boi Curumim no Festejo Cultural da comunidade. Foto: 
Págins Oficial do Instituto Minhas Raízes 

 

O boi na comunidade de Nazaré foi trazido do Lago do Uruapiara por seu Venâncio e 

reforçado por seu Maciel na década de 60 e foi caracterizado as realidades do local, 

totalmente diferentes da massificação que se tornou hoje a antiga tradição de pular o boi 

como o garantido e o caprichoso que disputam lugares no pódio do poder. 

O boi de Nazaré é feito manualmente pelos filhos do Timaia, e cujo próprio Timaia o 

chamou de boi Curumim, curumim é uma palavra de origem indígena que faz parte do 

linguajar local, com significado de menino pequeno. Tem ainda a dança do Serigandô, uma 

dança tradicional da comunidade de Nazaré, de origem indígena. 

As danças tradicionais de Nazaré são inspiradas no cotidiano do homem beiradeiro, 

cantado pelas músicas que também trazem pra festa os costumes e os modos tradicionais 

                                                           
8
 Dança Folclórica do mês de Junho 
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do ribeirinho, valorizando toda essa riqueza cultural da vida do homem que existe e resiste 

sua identidade por meio da luta em registrar sua história e preserva – lá, pois ela é tida 

como uma herança cultural. 

 

 

Foto 6 - Dança do Serigandô. Foto: Página Oficial do Instituto Minhas Raízes 

 

Um exemplo de dança local é a dança do Serigandô, uma dança centenária indígena 

trazida dos lagos do Uruapiara por seu Manoel Maciel, esta dança compõe o repertório 

cultural do festival folclórico que ocorre na comunidade no mês de Junho. 

A festa da padroeira da comunidade Nossa Senhora de Nazaré acontece na maioria 

das vezes no segundo final de semana do mês de setembro, é uma das maiores festas da 

comunidade, chega embarcações atrás de embarcações para prestigiar a festa. As 

pousadas ficam lotadas, que precisam ser reservadas com dias de antecedências, pois a 

festa da Nossa Senhora de Nazaré atrai turista de todos os lugares do Brasil para conhecer 

os costumes locais, que é símbolo cultural da comunidade. 

Os festejos reúnem moradores das comunidades vizinhas e de longe, que vem para 

assistir e participar da festa. Os moradores possuem trabalhos intensos durante meses 

antes até o dia das festas, são organizadores, dançarinos e figurinistas. Um trabalho que 

fazem pelo reconhecimento que carregam em manter viva uma tradição da identidade 

beiradeira, expressada com orgulho em cada passo realizado. 

É tradicional também dos costumes do homem ribeirinho os famosos ‘cheiros’ e os 

‘compadres’ que são adquiridos na fogueira e levado para a vida toda. A tradição de pular 
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fogueira é uma crença católica devota a São João, pular e dançar na beira da fogueira 

gerava cheiros e compadres que sem formalidade nenhuma se tornava um parente próximo 

e é tratado como um filho, com muito respeito e união. Era uma brincadeira levada muito a 

sério, que hoje quase não se ouve falar que ainda aconteça, mais os que pularam 

antigamente tem os seus compadres até os dias de hoje, ou lembram-se dele até os dias 

hoje. 

As festas tradicionais de Nazaré também é um convite ao público para conhecer as 

riquezas que engrandecem a identidade ribeirinha, é uma apresentação de um patrimônio 

cultural de saberes e fazerem de um povo. Os festejos também são um meio de apresentar 

os artesanatos confeccionados pela própria comunidade e uma apresentação da culinária 

local, compostas pelos pratos tradicionais da região, feito pelos próprios moradores fruto do 

trabalho, da pesca, da colheita e da agricultura local.  

Também são tradicionais dos festejos os pratos da região, o peixe servido de 

diversas maneiras, assado, cozido ou frito e também compõe outros pratos, a famosa 

mandioca, conhecida popularmente na região como macaxeira, contam também com 

vatapá, arroz e outros pratos típicos da culinária regional. 

Dentro do calendário das manifestações culturais da comunidade, tem também a 

festa da melancia que é uma festa que vem sendo realizada há uns sete anos pela 

comunidade, com o apoio da EMATER9 que incentiva a expansão da plantação de melancia. 

E das atividades realizadas no decorrer da festa da melancia é competição de quem produz 

a maior melancia da comunidade, e quem consegue comer mais melancia. O vencedor 

ganha certa premiação. Alguns moradores da comunidade encaram a festa da melancia 

como uma atividade extra dentro da comunidade, pois alguns moradores não a reconhecem 

como uma festa tradicional. Por ser realizada com incentivo do poder público no aumento da 

produtividade de melancia, e por premiação em dinheiro, portando assim um valor mais 

mercantilista do que cultural, pois não possui vinculo com os moradores mais antigos da 

comunidade. 

Contudo, os traços clássicos de uma rica herança cultural são refletidos nos 

ribeirinhos de Nazaré, pessoas que dizem com orgulho suas raízes e suas histórias, orgulho 

de ser beiradeiro, e de ser portador de um rico patrimônio cultural, a liberdade de ser feliz 

com suas crenças e seus costumes, seu modo calmo de levar a vida regida pelas águas de 

um rio que conta tantas histórias. E essas histórias influenciam diretamente nas histórias 

futuras. 

 

 

                                                           
9
 Empresa de Assistência Técnica e Rural do Estado de Rondônia 
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2.3. O Começo... Saga Beradeira 

 

Apresentarei um pequeno ensaio sobre a trajetória da família Nunes Maciel na 

construção do grupo Minhas Raízes. O seu Maciel foi um grande produtor cultural e 

professor da comunidade, criou danças, músicas, enredo de peças teatrais e todos esses 

elementos contribuíram para a construção da identidade cultural da comunidade de Nazaré.  

 

 

Foto 7 - Seu Manoel Maciel, patriarca do Grupo Minhas Raízes. Foto: Página Oficial do Instituto 
Minhas Raízes 

 

Seu Maciel fazia parte da Velha Guarda da comunidade, um grupo de amigos que se 

juntavam para tocar e entoar belos versos musicais. Hoje esses encontros já são mais 

difíceis e limitados, devido à idade e a disponibilidade de alguns componentes, mas quando 

o encontro acontece, a emoção toma conta de quem ouve a música da terra e a alegria 

contagia o terreiro, e não tem como não cair na dança com as músicas raízes cantada pela 
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Velha Guarda. Como um bom produtor de cultura, seu Maciel sempre fez da música uma 

herança cultural para seus familiares e amigos. Praticamente todos os seus filhos possuem 

alguma ligação com a música até os dias de hoje. 

Foi um incentivador ativo na construção e consolidação do grupo Minhas Raízes, 

como afirma Talison Passos, filho do Timaia e neto de seu Maciel: 

 

O grupo começou com nosso avô mesmo né! Foi ele que incentivou e que 

trouxe a música, o nosso avô Maciel. 

(Talison Passos, 21 anos) 

 

Seu Maciel apoiou a ideia da formação do grupo Minhas Raízes, e acreditava da 

importância do mesmo, e apoiava que não fosse só familiar, que agregasse também 

crianças da comunidade, assim foi anexado ao grupo o coralzinho de Nazaré, composto por 

várias crianças da comunidade e de várias idades, como veremos mais adiante na narrativa 

de Dona Aleita. 

Timaia Nunes, filho de seu Maciel fala com orgulho do pai, e dá continuidade a um 

legado mágico que vai passando de geração em geração. Hoje vive na prática a vida do 

grande visionário cultural seu Maciel, também como um grande professor e produtor cultural 

da comunidade de Nazaré, ele desperta grande admiração e reconhecimento por onde 

passa. Sujeito simples e de um coração enorme, refleti com amor o que aprendeu com seu 

pai, incentivando a valorização e o pertencimento do seu lugar de memória como seu maior 

patrimônio. 

Beradeiro com orgulho Timaia Nunes transmite por meio de suas canções o gingado 

do povo beradeiro, do povo alegre e que gosta de brincar de boi e de pular quadrilha. Ele é 

o principal/único compositor das músicas que compõe os repertórios dos festejos, e da 

brincadeira do Boi Curumim que também será retratada no próximo capítulo como um 

patrimônio cultural imaterial da comunidade de Nazaré. A faixa do primeiro CD da 

brincadeira do Boi Curumim é toda composta por ele. 

O compositor também acredita na arte como ferramenta de transformação social, e 

passa para seus filhos o mesmo que recebeu de seu Maciel, a importância do 

reconhecimento e valorização de suas raízes, seus filhos também fazem parte do grupo 

Minhas Raízes e todos possuem algum vinculo com a música. Thais, Talison, Talita, Tália, 

Taison e Tanison, sabem e reconhecem a importância do trabalho do grupo para a 

comunidade de Nazaré. 
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Outro grande compositor e coordenador do grupo é Tulio Nunes, ele foi quem 

articulou às primeiras discussões sobre a formação do grupo e que nome ele carregaria, 

segundo o compositor tinha que ser algo autêntico e característico de Nazaré. Ele foi 

também o primeiro a compor a primeira música registrada pelo grupo Minhas Raízes e hoje 

é um dos principais compositores do grupo e produtor cultural regional. Hoje atua 

profissionalmente na área de produção musical, e possui grande renome dentro do cenário 

musical profissional na capital. 

Tulio Nunes com seu olhar crítico e romântico sobre a Amazônia tem suas origens 

beradeiras. Tem a música como a sua maior paixão, e trata com seriedade os problemas, e 

os momentos que ele guarda na memória, junto com a saudade de um tempo que se 

passou. Como veremos a seguir, em suas composições, o musiquista possui um olhar 

poetizado de uma vivência movido por lembranças, mas que essas lembranças despertam o 

sentimento do medo de um dia essas mesmas vivências ficarem só na memória.  

Suas músicas afirmam o romantismo dos antigos cronistas que velejaram pela região 

em tempos antigos, um lugar de grandes belezas, de costumes simples, de um povo bravo e 

festeiro, essa gente guerreira é quem figuram esses lugares de memórias, e que formam a 

identidade que corre nas veias do povo da região, o povo beradeiro. 

Silvia Helena, é umas das contribuintes da ideia de formação do grupo Minhas 

Raízes, foi a primeira solista e grande incentivadora do grupo, ajudou na construção do 

coralzinho e também compôs as primeiras canções que até os dias de hoje fazem parte do 

repertório musical do grupo. Hoje Silvia Helena não faz mais parte do grupo, mas continua 

incentivando e apoiando a ideia, e acredita que os 10 anos de grupo Minhas Raízes é só o 

começo de uma luta constante de reconhecimento e valorização de identidade ribeirinha. 

Thais, Talison, Tanison, Talita, Tália, Taison, Tailene, Tailane e Tailan, os ‘meninos’ 

que também compõe o grupo, começaram ainda criança. Tailene, Tailane e Tailan são filhos 

de Taiguara outro filho seu Maciel, também musico e compositor muito reconhecido. No 

começo do grupo eles eram ainda muito criança e participaram pouco da construção. 

Diferente de Thais, Talison, Tanison e Taison que cresceram junto com o grupo, hoje eles já 

adulto e compreendem o valor e a importância do tralho do grupo Minhas Raízes, para o 

fortalecimento da sua própria identidade. 

Hoje, os ‘meninos’ do grupo Minhas Raízes já estão ocupando cadeiras na 

Universidade Federal de Rondônia e continuam trabalhando pelo reconhecimento, e agora 

buscando fortalecimento a trabalhos sociais que articulam forças para o trabalho do grupo 

Minhas Raízes e para a comunidade de Nazaré. 

Portanto, este pode ser considerado o começo do grupo Minhas Raízes e sem 

dúvida é marcado e influenciado pela pessoa de seu Maciel, como um grande inspirador e 
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exemplo sobre quais todos os integrantes se  orgulham de poder  fazer  parte  do que hoje é 

o Minhas Raízes. Assim, no capitulo seguinte trataremos o específico foco de minha 

pesquisa, na busca de compreender, de que forma a música do grupo Minhas Raízes pode 

contribuir para a preservação do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré, como esse 

trabalho encantador feito pelo grupo preserva, protege e narra esse patrimônio marcado por 

vivências e costumes. 
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3. MÚSICA E PATRIMÔNIO CULTURAL NA COMUNIDADE DE 

NAZARÉ 

 

“O sentimento é o que faz com que a gente continue sempre.” 

                                                                                     

      (Timaia Nunes) 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o trabalho do grupo Minhas Raízes e seu 

processo de formação, além disso, em específico, pretendemos identificar por meio das 

composições do grupo musical, como as canções podem contribuir para o reconhecimento e 

preservação do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Para a análise foram 

selecionadas músicas do repertório do grupo que melhor expressam a intenção e 

preocupação com a preservação deste patrimônio cultural. Esta identificação são palavras 

chaves que representam o modo de vida tradicional e cultural da comunidade de Nazaré, 

são elementos característicos que narram o cotidiano do homem ribeirinho que vive em um 

lugar encantado. 

Como o grupo possui um grande repertório musical, foram selecionadas apenas oito 

músicas, que oscilam entre os três CDs do grupo, uma delas é a música ‘A Canção’ do 

terceiro álbum do grupo que ainda não foi lançado, mas que já está sendo trabalhado e 

possui algumas canções já gravadas e divulgadas. Esta música ‘A Canção’ trata de forma 

direta e poética da relação homem e rio, e qual a importância da preservação desta relação. 

Do primeiro álbum foi selecionada a música ‘Amo a Amazônia’ que possui uma letra movida 

por sentimentos e reconhecimento pela terra. A outra música é ‘Minhas Veias’ que tem 

grande importância histórica no grupo por ser a primeira canção do grupo Minhas Raízes. E 

a última música selecionada que compõe a faixa do primeiro CD, é a música ‘Boto Tucuxi’ 

que é uma narrativa da representação simbólica da lenda do encantamento do boto cor - de 

- rosa na região. 

As outras canções selecionadas para as análises fazem parte do segundo CD do 

grupo, a música ‘Saga Beradeira’, que é a música tema do segundo CD que homenageia a 

pessoa do seu Maciel. Outra é a ‘Sou da Beira’ uma canção emblemática sobre as ameaças 

das usinas para as comunidades ribeirinhas dentro do contexto social local. Também a 

música ‘Chegando ao Porto’ que é uma canção de denúncia ao descaso com o patrimônio 

histórico e cultural junto ao grito de resistência dos povos tradicionais que existem e 

resistem na região. Por último, foi selecionada a música ‘Sabores da terra’ que apresenta 

parte da tradicional culinária da região norte, um convite para conhecer a comunidade de 

Nazaré. 
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Como já foi dito, o grupo atualmente possui dois CDs já lançados e está trabalhando 

no terceiro CD que está com quase toda sua faixa concluída. O primeiro CD é intitulado “Em 

cada Som uma História” CD este que contém as primeiras músicas criadas pelo grupo. O 

segundo CD é o “Saga Beradeira” marcado pelas memórias do grande inspirador do grupo 

seu Maciel Nunes, o patriarca do grupo Minhas Raízes 

As músicas selecionadas para análise, neste trabalho, foram escolhidas por 

integrantes do grupo por conter um alto valor simbólico e significativo apresentando a 

vivência em uma comunidade ribeirinha, valorizando e destacando as belezas e riquezas de 

um povo que luta para terem seus direitos respeitados. 

A pesquisa foi elaborada por meio de entrevistas semi - estruturadas, conversas, 

com integrantes do grupo, buscando entender o processo de composição das canções e os 

momentos vividos pelo grupo Minhas Raízes. 

Para o recolhimento de informações que pudessem subsidiar as análises aqui 

propostas foram realizadas entrevistas com perguntas que pudessem aferir o processo de 

criação das canções e os objetivos que se escondem por trás das composições. Foi 

elaborada também uma ficha cadastral de dados pessoais de alguns componentes do 

grupo, contendo dados básicos como Nome, Idade, Naturalidade dados estes para ser 

utilizado nas narrativas, assim como também, o termo de autorização para a utilização e 

publicação destes dados neste trabalho. 

Algumas destas entrevistas aconteceram no decorrer das seis visitas a comunidade 

pelo projeto de extensão da Universidade Federal do qual faço parte, intitulado “Em Defesa 

do Patrimônio Cultural das Comunidades Ribeirinhas: Educação, Memória e Cidadania no 

Baixo - Madeira,” coordenado pela Professora Marcelle Pereira, que também é orientadora 

deste trabalho. O Programa visa contribuir com o desenvolvimento cultural, educacional e 

social da comunidade local, por meio da valorização e reconhecimento do patrimônio 

cultural de Nazaré em uma perspectiva construtiva e participativa junto à comunidade. Onde 

trabalhamos em loco visitando, conversando e ouvindo a história de alguns moradores 

locais. O projeto visa como retorno para a comunidade, o Museu Ribeirinho que já ganhou 

até nome pelos próprios moradores e será chamado de ‘Eduardo Costa’ (pai do seu Nanã), 

uma homenagem a um dos primeiros habitantes da comunidade. A ideia do museu é que 

ele seja construído junto e com a participação ativa da comunidade, e pretende que os 

moradores possam reconhecer e valorizar sua história e memória, fazendo do museu um 

lugar de resistência onde os próprios moradores da comunidade possam criar e cuidar de 

seu lugar de memória. Desta maneira, participar do projeto contribuiu muito para o 

desenvolvimento e elaboração dos dados a partir das vivências no local e pela aproximação 
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e conversas com os moradores e da amizade com o grupo que também é fruto deste 

trabalho.  

Os modos de vida, as pessoas, o lugar, são elementos que contextualizam as 

músicas elaboradas pelo grupo. É um convite para conhecermos Nazaré e todo o seu 

mundo poético, onde o invisível se torna real e tudo é possível dentro das construções das 

narrativas locais, cada um é compositor da sua própria história. O grupo também possui 

outra característica única e de grande reconhecimento local que é a produção dos 

bioinstrumentos. 

O bioinstrumento é uma ideia criativa e artística de utilizar material descartado pela 

floresta para a emissão de som. O material passa por um processo de formação estilística e 

sonora, para uma identificação de timbre, altura e vibração para compor os acordes das 

canções do grupo. Os bioinstrumentos em alguns casos são aplicados dentro das canções 

como uma imitação do som natural do lugar, como o barulho da água, o canto dos pássaros, 

do vento, um som que forma a paisagem imaterial do lugar, levando na música um pouco do 

lugar. 

Portanto, o trabalho do grupo Minhas Raízes pode ser considerado um exemplo de 

valorização e reconhecimento da identidade da comunidade de Nazaré, uma representação 

da raiz Amazônica construída com muita luta e resistência. Como veremos a seguir, a partir 

da trajetória do grupo, apontando o início da missão de cantar e fortalecer a vida beradeira 

onde o amor esta refletido em cada verso das canções. Uma história que começou nas 

cantigas de rodas, nas brincadeiras de pular fogueira, em um lugar de chão de terra 

iluminado apenas pela luz da lamparina, fez surgir um trabalho inspirador e admirável. 
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3.1. O grupo “Minhas Raízes” canta Nazaré 

 

 

Foto 8 - Minhas Raízes no lançamento do primeiro CD do Boi Curumim. Fonte: Página Oficial Grupo 

Minhas Raízes. 

 

“Meu amor minha raiz, Isso é o que me faz feliz 

Sentimento não tem fim  

Vou semear na cultura e na memória 

A paixão que não tem fim 

Faz feliz meu coração” 

 

(Timaia Nunes, canção Meu Amor Minha Raiz) 

 

A história do grupo Minhas Raízes é admirável e bela, mesmo antes da formação do 

grupo, os participante já tinham forte influência artística vinda das manifestações culturais 

tradicionais da comunidade de Nazaré, como a apresentações do grupo chamado de Velha 

Guarda, composto por moradores antigos, a Dança do Serigandô, uma influência do Lago 

do Uruapiara, a brincadeira de Boi, as Quadrilhas, entre outras trazidas e fortalecidas por 

seu Maciel Nunes, patriarca da família Nunes, responsável pelas ações do grupo Minhas 

Raízes e por acreditar que as manifestações culturais locais não podem ser perdidas. 

Devido à forte influência musical que possui a família Nunes, a ideia surgiu de Tulio 

Nunes e Silvia Helena, namorados na época, Tulio Nunes já tocava junto com alguns 
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cantores locais como Paulinho Rodrigues e fazia pequenas apresentações pelos barzinhos 

na cidade de Porto Velho. 

Devido o envolvimento junto a alguns artistas regionais em Porto Velho, Tulio Nunes 

junto com a Silvia Helena resolveram criar um grupo familiar para participar do projeto do 

Banco da Amazônia – Basa, que apoiam e fomentam o desenvolvimento cultural por meio 

dos artistas locais, chamado Quinta Cultural que acontecia no SESC da capital. 

E como era um evento que incentivava o desenvolvimento e fortalecimento da cultura 

local, Tulio Nunes que nesta época já morava em Porto Velho, apresentou a ideia para 

Timaia em Nazaré, que abraçou e enriqueceu com toda sua sabedoria de caboclo ribeirinho 

e assim começaram a amadurecê-la e desenvolve-la. Como podemos observar nesta 

narrativa (em anexo) do Tulio Nunes: 

 

O grupo Minhas Raízes que na verdade não era minha raízes ainda, 

eu participava de um coral que se chamava musiart, junto com a 

Sílvia que na época era cantora [...] Então eu falei com a Sílvia, ela já 

compunha e eu também já compunha, mas nada no sentido regional. 

A Taiane que seria era cantora concedeu da família dela, o pai dela 

foi trabalhar em Minas ai ela teve que ir, ai a gente ficou sem cantor 

solo, a Tailene não cantava ainda ela era muito pequena, aí a Silvia 

falou assim, vamos falar com Timaia pra vê se monta um coralzinho 

em Nazaré? Só pra trazer as crianças e cantar né! Nesse festival, que 

era uma coisa incerta ainda. [...] Aí passou a ideia pro Timaia, aí o 

Timaia na hora já se empolgou, ia ser legal, as crianças precisavam 

de uma atividade e não sei quê, legal! O Timaia foi além, ele disse: 

Tulio, porque a gente não dá um jeito pra construir os próprios 

instrumentos? Ia ser legal e tal e tem muita coisa na mata' isso foi à 

grande sacada do grupo Minha Raiz, assim sacada natural, não foi 

nada planejado, nisso cara! Mas essa parte do pré-Minhas Raízes, 

talvez nem o Timaia mesmo saiba, não sei se ele lembra, mais foi 

isso que aconteceu. 

                              (Tulio Nunes, 42 anos) 

 

O processo de formação apresenta três momentos que compõe a contextualização 

do grupo. Sendo o primeiro momento é marcado aparentemente pela ideia e pela força de 

vontade de apenas montar e apresentar algo no projeto do Basa, mas, o que eles não 

percebem é que esta ação iniciativa mesmo que ‘incerta ainda’, possuía uma inspiração 

marcada pela lembrança de um lugar presente na memória de Tulio, de forma pessoal 

relacionada à sua memória e ao seu lugar de infância, no entanto que apresentam a ideia 
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para Timaia, o único filho que ainda reside na comunidade de Nazaré até os dias de hoje. 

Ou seja, há um sentimento de saudade que impulsionou de forma despercebida para que 

Tulio Nunes tomasse a decisão de apresentar algo neste projeto sobre uma perspectiva 

regional e que estavam em sua memória, suas lembranças e suas vivências. 

Esse primeiro momento é marcado pela fase de construção e consolidação do grupo, 

e foi chamado pelo próprio narrador de pré-Minhas Raízes. 

Onde mesmo sem intenção em ser um cantor regional, Tulio Nunes não percebia 

que o que ele cantava, e o que ele compunha, estava em sua memória. Nas suas 

composições, fluía naturalmente o amor por sua terra querida e a dor pela ameaça vivida 

em ser beradeiro, medo das lembranças ficarem só na memória. Por que mesmo quando 

ele fala que, 'nada no sentido regional' ao mesmo tempo ele já tinha composto a música 

Minhas Veias, e foi campeã no festival do SESC. Neste momento mesmo sem perceber 

Tullio cantava seu lugar e sua história, e já era compositor não só regional quanto 

sentimental, passando através da música seu medo de perder um lugar tão querido e 

amado que é a Amazônia, lugar este que está em sua veia. 

Assim, quando Tulio Nunes e Silvia Helena apresentam para Timaia entra o segundo 

momento que marca a história do grupo, ocasionado pela partida da até então solista Taiane 

filha de Tânia, também filha do seu Maciel, teve que ir embora para Minas Gerais. É neste 

momento que a ideia vai ganhando força e se concretizando, e o que era para ser só 

familiar, o grupo passa a ter um coral:  

 

[...] então a gente fez os festivais pra selecionar as crianças que 

tinham o dom pra cantar outros pra tocar e tal. Ai começou a história 

do Minha Raízes. Se eu não me engano era quase 40 componentes. 

Era um coral com instrumentistas, muita gente! Pra gente sair era 

quase que impossível. [...] 

 

                       (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

Este momento é um marco na identidade do grupo, pois a partir dele é firmado o 

principal objetivo do grupo de cantar Nazaré e todas as suas riquezas. E com a formação 

deste coral compostos pelas crianças tanto de Nazaré quando das comunidades vizinhas, 

fortalecer a identidade da comunidade por meio da música. E o trabalho do coral também 

reforçou a arte como uma ferramenta de construção social por meio das músicas cantada e 

tocada pelo grupo, onde retratavam o cotidiano das pessoas que moram neste lugar de 

encantos. 
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Cantar os modos de vida local, agregando outras crianças da comunidade era uma 

iniciativa apreciada e incentivada também pelo seu Maciel que sempre acreditou na arte 

como um instrumento de transformação social, e até os dias de hoje o trabalho realizado por 

Timaia na escola contribui diretamente para essa construção de valor plantada pelo grande 

patriarca, como podemos observar na narrativa (em anexo) de Dona Aleita, nora de seu 

Maciel. 

 

O Minhas Raízes era pra ser só família, mas meu sogro não quis, disse 

assim, que não! Que buscasse outras crianças da comunidade. 

                                                            

                                                            (Dona Aleita, 41 anos) 

 

Ainda dentro do processo de formação do grupo, Timaia foi além da música vocal 

como reconhecimento e fortalecimento cultural, juntou sua ideia de construir seus próprios 

instrumentos com a da criação do grupo, foi quando o Minhas Raízes teve sua identidade 

novamente fortificada. 

 

[...] eu tava com uma ideia de trabalhar com meus instrumentos que eu sou 

louco por instrumento de percussão em si né, pensei em fazer um lance 

com os instrumentos daqui, com coisas da floresta. 

              

    (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

O grupo passou a produzir seus próprios instrumentos musicais com materiais 

descartados pelos pela natureza, outra forma de composição. Uma forma de composição 

artesanal instrumental do Minhas Raízes, hoje os Bioinstrumento é a identidade visual do 

grupo carregado de uma característica própria e única como reflexo da região. Como diz o 

Tulio Nunes, “Essa foi a grande sacada do grupo Minhas Raízes”. 

Mesmo ainda em construção o grupo começou a fazer pequenas apresentações na 

comunidade e em Porto Velho, até então, o nome do grupo ainda não tinha sido definido, 

mas como a música é um fator genético na vida da família Nunes, está na veia como uma 

herança de seu maior articulador e incentivador seu Maciel, que nesta época já tocava na 

velha guarda da comunidade, e todos os seus filhos já tinham um contato com a música 

desde gerações passadas, desde o pai de seu Maciel que também cantava e tocava. Assim, 

grupo foi criando corpo e a ideia foi amadurecendo e se viu a importância deste trabalho 

para o fortalecimento da identidade local, e o nome tinha que ser emblemático e 
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representativo para a cultura local, o nome foi difícil de ser definindo, tinha como opções o 

'Minhas Veias', 'Nossas Raízes', 'Meninos de Nazaré' até que se definiu 'Minhas Raízes': 

 

Seria Minhas Veias por causa da música, a música Minhas Veias, mas aí 

pegaram só o 'Minha’ e fizeram 'Raízes', raízes da terra mesmo, daqui da 

região, mas eles iam colocar Minhas Veias por causa da música. 

 

       (Talisson Nunes, 21 anos) 

 

Neste momento, o grupo Minhas Raízes tinha um coralzinho que participavam destas 

pequenas apresentações, chegaram até a viajar para Brasília para um congresso de 

educação representando o estado de Rondônia. E ainda neste momento coral o grupo 

também teve a oportunidade de gravar o primeiro cd, intitulado “Em cada Som uma História” 

um resultado de muito trabalho e luta que contou com a criatividade e a força de vontade de 

muitos para fazer acontecer. 

 

Na realidade, o grupo ia ser familiar, os mesmos músicos e minha sobrinha 

Taiane sendo a solista daí ela foi pra Mina (Minas Gerais) a Silvia minha ex-

namorada, que também era cantora e regente do coral teve a ideia de 

colocar as crianças de Nazaré, o Tim veio com a ideias do Bioinstrumentos, 

percussões e fez tambores , o pai veio com a ideia do cirigandô e eu vim 

com a ideia das flautas, nisso a Silvia compôs as primeiras músicas 

baseadas no que eu falava pra ela da cultura ribeirinha, mais 

especificamente de Nazaré. E com os outros equipamentos meu pai não 

mediu esforço então fomos pra Nazaré gravar o primeiro CD, montamos o 

Studio na casa do Tim com colchões e palhas e todo que tinha para tratar o 

som, foi muito top. Aí eu tinha um pequeno Studio no meu quarto e comecei 

a fazer meus arranjos das músicas para serem usadas pelas crianças como 

guia para os ensaios, falei com o pai, disse que precisava de um microfone 

profissional pra gravar o CD. Aí a partir daí eu e Tim começamos a compor.

      

                      (Tulio Nunes, 28 anos) 

 

Com base na narrativa (em anexo) do Tulio Nunes observamos que o grupo foi 

construído de forma colaborativa e participativa, onde cada um dentro da ideia geral 

acrescentou de sua forma o seu modo de fazer e viver e acreditaram que podia dar certo, 

construindo de forma conjunta e inovadora, o grupo é um exemplo de trabalho coletivo e de 

representatividade de identidade. 
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É interessante que esse processo de formação foi um período muito difícil para o 

grupo que até então não tinha nem um lugar para gravar, e utilizando das formas artesanais 

conseguiram gravar o primeiro CD, o que impressiona neste momento da narrativa é como 

eles acreditaram e se entregaram profundamente a uma ideia que parecia uma brincadeira 

de participar de uma pequena apresentação e agora já estava no processo de composição, 

e gravação do primeiro CD. É nítida a força de vontade de cada um em fazer acontecer 

cada acorde que o grupo canta e a esperança que eles depositaram no reconhecimento e 

fortalecimento das suas raízes, a vontade de cantar para o mundo um lugar encantado que 

está em seu imaginário e deve se preservar seus costumes para que não caia no 

esquecimento. 

O terceiro momento que identifiquei na construção do grupo, foi marcado pelo 

desligamento da regente, solista e compositora Silvia Helena e o enfraquecimento da 

participação das crianças da comunidade no coral, o coral foi perdendo a força por que 

muitas crianças cresceram e tiveram que sair da comunidade para estudar fora, outras os 

pais não incentivavam muito e acabavam desistindo, e desta maneira o coralzinho foi 

acabando até ficarem apenas os filhos do Timaia e do Taiguara, tornando o grupo composto 

apenas por familiares como era a proposta inicial. 

Hoje, o grupo é uma ideia consolidada composta somente por familiares, por Timaia 

Nunes, cantor, coordenador e compositor musical e instrumental, e seus filhos Thais Passos 

(vocal), Tânisson Passos (coquinho e percussão), Talita Passos (vocal), Talisson Passos 

(flauta), Taison Nunes (violão) e os filhos de Taiguara Martins, Tailane Martins (vocal) e 

Tailene Martins (solista), Tailan Martins (percussão) e Tulio Nunes, cantor, compositor, 

coordenador e produtor cultural do grupo. 

O grupo vai completar em 2016, onze anos de existência e tem como característica 

principal cantar Nazaré, cantar o lugar, os costumes e as pessoas que compõe a memória 

coletiva do grupo, utilizando a música como instrumento de preservação destes costumes 

tradicionais que estão sendo ameaçado pelos avanços da modernidade, buscando sempre 

manter a memória viva do lugar e das pessoas. A música do grupo Minhas Raízes é uma 

ferramenta de resistência à perda da identidade, e fortalecimento dos costumes e do lugar 

de memória para os povos tradicionais que vivem na comunidade de Nazaré sobre um olhar 

micro, e sobre um olhar macro, um instrumento de resistência ao modo de vida simples e 

poético da região Amazônica. 

O trabalho do grupo é feito com orgulho e reconhecimento de ser beradeiro, 

incentivando e valorizando o saber fazer desta herança cultural que vem de geração e 

geração, como observamos no Talisson, na Thais, no Tânisson que começaram quando 

crianças ainda no grupo e cresceram sobre as bases da educação artística de Timaia sobre 



   

66 
 

a influência e conselhos do seu Maciel, hoje, já adultos eles ocupam cadeiras nos cursos de 

graduação na Universidade Federal de Rondônia e acreditam na importância que o grupo 

tem para a sociedade, com um pensamento de nunca deixar morrer esse sentimento de 

pertencimento e orgulho da sua identidade que pretendem passar adiante em suas 

gerações. 

Desta maneira, o trabalho do grupo Minhas Raízes pode ser interpretado como um 

instrumento de transformação social, observando a forma que o grupo é visto dentro da 

própria comunidade de Nazaré, e quê influências o trabalho do grupo pode despertar e 

contribuir para a construção social local? Sobre essa perspectiva, Timaia diz o seguinte:  

 

O trabalho do grupo tem grande influência sim, com certeza! Ele, ele tem, 

tanto as crianças como os pais mesmo, e não só daqui, das outras 

comunidades também, eles tem o Minhas Raízes como referencia né, não 

como exatamente um grupo, mas como um exemplo de que a sua cultura, 

sua identidade tem um valor. 

                                  (Timaia Nunes, 42 anos) 

Por meio desta narrativa, podemos observar que pelo menos parte da comunidade 

de Nazaré reconhece a importância do trabalho do grupo e passa a perceber a importância 

de trabalhos como este dentro das comunidades, como um ato de resistência em manter 

viva a memória e a história do lugar. 

O grupo Minhas Raízes e o tradicional modo de vida da comunidade de Nazaré 

foram fonte de inspiração para muitos músicos e até enredo de peça teatral, como foi o caso 

da peça Saga Beradeira, da Beradeira Companhia de Teatro, escrita e coordenada pelo 

diretor Rodrigo Vrech onde contou também com a participação de alguns do grupo e a trilha 

sonora foram às músicas do grupo Minhas Raízes. 

Thais Passos que participou da peça, fala de como a comunidade reagiu ao ver o 

Minhas Raízes no teatro representando o Baixo Madeira (em anexo): 

 

O pessoal lá de terra caída falou, a gente se apresentou lá depois do teatro, 

aí eles, ‘hei vocês são conterrâneos que não sei quê, eu sou de Terra Caída 

e tal, ’ ficaram tudo contente assim, ‘pô Minhas Raízes, eu nunca tinha 

assistido e é do Baixo Madeira e não sei quê’, ficaram todo assim, viajaram 

legal. E falaram assim, que já ouviram falar, mas que nunca tinha assistido 

entendeu?! E ela falou assim, é uma coisa muito original, que a gente vê 

que é do Baixo Madeira que é beradeiro mesmo! 

 

             (Thais Passos, 22 anos) 
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De maneira representativa e de identificação, segue a forma de composição do 

grupo Minhas Raízes, totalmente informativa com elementos que narram à vida, os 

costumes e o cotidiano do homem que vive as margens dos rios da Amazônia.  

O grupo é composto por duas linhas de composição, um olhar mais interno da 

comunidade, onde muitas das canções são frutos de uma experiência vista ou vivida pelo 

compositor tanto no passado quando no presente por ser o lugar de sua vivência. Com ritmo 

de composição mais alegre e rápido muito semelhante com as batidas de Boi Bumbá. 

O outro estilo de composição é um olhar mais externo, com composições que nos 

traz um olhar crítico e ao mesmo tempo poético, despertando o sentimento da saudade de 

um tempo que foi vivido e que pode ficar somente na memória, marcado pelo sentimento do 

medo da perda. 

As composições de estilo exterior são baseadas nas lembranças de um tempo que 

ficou no passado mais que está sempre vivo na memória do compositor por meio das suas 

melodias. Hoje morando fora do seu lugar de memória o compositor retrata em suas 

músicas o tempo de quando ainda morava na comunidade e algumas vivências no presente, 

fruto das visitas em Nazaré. 

Entretanto, os dois olhares trabalham de forma uníssona e colaborativa, realizando 

com sucesso a representatividade da comunidade de Nazaré nas músicas por eles 

elaboradas. Também dentro deste contexto de produção musical, temos também o Taiguara 

que não faz parte do grupo, mas também é músico profissional e contribuiu com a faixa do 

segundo CD, uma grande homenagem ao seu Maciel com a música ‘Saga Beradeira’ e será 

analisada nos tópicos seguintes.  

O grupo durante sua trajetória, já tem dois CDs lançado sendo o primeiro, como já 

mencionado mais acima, “Em cada Som uma História” onde as músicas possuem um estilo 

mais cirandas e a contextualização das letras abordam temas mais educativo e pedagógico 

retratando bem o cotidiano do ribeirinho. E apresentando personagens que compõem a 

história da comunidade. O segundo CD, “Saga Beradeira” é uma homenagem feita para seu 

Maciel, por que neste período de um CD para o outro, o grupo foi marcado pela perda de 

seu Maciel, o grande patriarca e inspirador, assim, o segundo CD contém trechos 

representativos do seu Maciel tocando gaita. O segundo também vem com umas canções 

que valorizam e fortalece os modos de vida da comunidade de Nazaré perante a construção 

das Usinas Hidrelétricas no rio Madeira. 

E o terceiro já está sendo trabalhado, o grupo já tem duas canções do terceiro CD já 

publicadas e as faixas estão quase completas, de acordo com algumas informações, este 

ano de 2016 seja feito o lançamento do terceiro CD cujo titulo ainda não foi divulgado. 
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Portanto, o trabalho do grupo Minhas Raízes se tornou uma ferramenta de 

reconhecimento de identidade, por meio das músicas, o grupo canta a essência de Nazaré, 

é um convite para conhecer um mundo mágico que resiste e existir. E este mundo mágico 

contém personagens únicos na história do local, e que essas histórias nunca sejam 

esquecidas, são personagens vivos da memória social local, e essa história romântica 

também possui personagens ativos que nunca deixam a história acabar, como um ciclo. 

Hoje o grupo é reconhecido e apreciado por muitos cantores locais que admiram a força e o 

trabalho realizado pelo Minhas Raízes, hoje ele também conta com o apoio do Instituto 

Minhas Raízes que trabalha em parceria para fomentar a cultura da comunidade de Nazaré. 

O grupo possui uma página oficial no facebook onde sempre esta atualizando e publicando 

dados relacionados ao trabalho realizado pelo grupo no âmbito do desenvolvimento e 

fortalecimento do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. 

 

3.2. Músicas, Patrimônio Cultural Imaterial: Algumas análises 

 

O patrimônio cultural de Nazaré está refletido em cada verso das músicas do grupo, 

em cada gesto do caboclo ribeirinho, no lugar, em cada história contada, este patrimônio 

imaterial cujo não podemos tocar somente apreciar, é a representatividade de um modo de 

vida simples do homem que vive nas margens dos rios das Amazônia. 

Esta construção está presente na obra de Márcia Maciel, onde por meio da narrativa 

de quatro mulheres que contam suas histórias em um lugar em comum, os espaços dos 

seringais. E dentro das narrativas apresentada pela autora, observamos essas vivências 

retratada pela memória, o lugar, as festas, os costumes, como pescar, dançar e outras 

vivências que marcam a memória das narradoras. 

O homem que mora na beira do rio, tem como seu maior patrimônio seu modo de 

vida e costumes, trazendo consigo na memória, a lembranças de um tempo que não volta 

mais, de pessoas queridas que já se foram e de histórias que nunca devem ser esquecidas, 

desta maneira observamos a importância das composições elaborada pelo grupo, canções 

que canta e contam esse modo de vida no seu lugar de memória. 

No ponto de vista técnico e teórico, o patrimônio possui suas especificações e tipo, 

sendo divididos em material, tudo que é palpável podendo ser móvel ou imóvel, e o 

imaterial, ou intangível, tudo que é sentido, ou, expressado de forma não palpável, como a 

dança, as músicas e outros tipos de artes. Porém, esse conjunto de formas culturais deve 

possuir significados coletivos que vem sendo transmitidas de geração em geração, e este 

modo de fazer deve ser preservados e trabalhados socialmente, para que tal memória social 

não caia no esquecimento (PELEGRINE, FUNARI, 2008 pag. 62). 
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Nazaré possui várias manifestações culturais que retratam a identidade e os modos 

de vida tradicional da comunidade, como tratado anteriormente. Os festejos são festas 

tradicionais resultado da colonização na região, são celebrações em devoção aos santos da 

igreja Católica, muito comum em algumas comunidades, são carregados de identidades e 

reconhecimento, como exemplo, a quadrilha de Junho em devoção a Santo Antônio, que na 

comunidade acontece no mês de julho, e é composta pelos próprios moradores e possuindo 

personagens tradicionais locais, como o indígena, o seringueiro, o pescador e outros. 

Tem também o tradicional Boi Curumim, uma manifestação que vem sendo 

produzida na comunidade desde os anos cinquenta, porém ganhou força com seu Maciel e 

seu Venâncio, como foi citado mais acima, a brincadeira do boi tem uma pegada 

diferenciada das demais, pois possui vários personagens que envolvem o imaginário local, 

as lendas, os mitos, os místicos que compõe o imaginário social local. 

No dia 17 de Outubro de 2015, foi lançado o primeiro CD desta manifestação cultural 

de Nazaré, com o objetivo de fortalecer essa brincadeira de outras gerações. O Boi 

Curumim é composto pelos personagens, Sinhazinha, que intitula a nobreza de uma moça 

bonita da sociedade colonizadora, a Porta Estandarte, que carrega o brasão do Boi 

Curumim, a Rainha do Lago, representando as águas, os caminhos amazônicos, a 

Folhagem, personagem que representa as árvores que enriquecem o lugar, o Pajé, 

representando os antepassados amazônicos e a cultura indígena da região, a Rainha da 

Batucada, representando a alegria festiva do povo local de brincar de boi, a Padroeira 

Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira da comunidade, a Rainha do Folclore, 

representando à tradição folclórica na comunidade, a Katirina, que é a moça grávida que 

queria comer a língua do Boi Curumim, o Pai Cazubá, que é pai de Katirina, o Vaqueiro, que 

é o personagem que tenta domar o Boi. 

O Boi Curumim é uma brincadeira criada por alguns moradores da comunidade, 

onde conta a história de Katirina, a mulher grávida que desejava comer a língua do boi mais 

bonito da fazenda, cujo, este era o boi Curumim, e esta história vira uma brincadeira, onde 

vários outros personagens entram em cena para tentar salvar o boi, até que Katirina dá luz a 

uma criança. E dentro deste modo de brincar de boi, é feita toda a encenação do parto da 

Katirina, envolvendo muita música, diversão e comédia, interpretada pelos próprios 

moradores que divertem a platéia com a brincadeira. 

E as músicas são elementos fundamentais nesta manifestação cultural, todas de 

autoria própria de Timaia Nunes, as letras compostas por ele apresentam para o expectador 

um pouco dos costumes locais, e o modo tradicional de brincar de boi em Nazaré. 

Estas manifestações culturais são marcadas pelo sentimento do lugar, o amor em 

fazer em reconhecimento da mesma, um sentimento de orgulho em fazer parte dessa 
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história encantada. Dona Aleita, retrata bem o amor que tem em trabalhar por sua 

comunidade, o seu lugar, mesmo sabendo que é exige muita dedicação e esforço, a festa é 

resultado de um árduo tempo de trabalho e amor. 

 

A gente trabalha e faz por amor e pela cultura da gente, a gente não 

ganha nada, a gente gasta, entendeu?! A gente não tem lucro, a festa 

que a gente faz só é pra apresentação pras pessoas verem a gente 

não tem lucro. 

      (Dona Aleita, 41 anos) 

 

Este mesmo amor apresentado por Dona Aleita é cheio de símbolos, significados, e 

magia que rodeia o imaginário ribeirinho, são ferramentas importante a ser trabalhado nas 

gerações futuras, com essa reflexão podemos observar o quanto visionário foi seu Maciel 

quando percebeu da importância de plantar uma educação de valor dentro da comunidade, 

que semeia o orgulho de ser beradeiro, o orgulho do rio, das matas, das sabedorias dos 

antigos que são saberes de um patrimônio vivo. 

E este saber está refletido nas músicas do grupo Minhas Raízes, assim como, na 

dança do Serigandô, que hoje é muito valorizada e apreciada pela comunidade de Nazaré e 

também pelo grupo. Como narra o próprio seu Maciel, no primeiro CD do grupo. Ele fala que 

a dança do Serigandô é uma indígena no Lago do Uruapiara, representada pelas etnias 

Parintintis e Pirarãs que habitavam a região do rio Ipixuna, as etnias sempre entravam em 

conflitos territoriais, e todas as vezes que elas guerreavam escolhiam uma lua para 

celebrarem a vitória com festa da etnia vitoriosa. E a dança preferida da festa sempre era a 

dança do Serigandô, onde era escolhida uma moça índia representando a etnia vitoriosa 

para fazer o papel de vaqueira na dança e também era escolhido um índio jovem e forte 

para fazer o papel de boi, representando a tribo derrotada. 

Um índio já coroa era escolhido para puxar versos que rimasse com o refrão da 

música onde gritava ‘arriba Serigandô, arriba Serigandô’ e toda a aldeia em forma de circulo 

se divertia na dança e cantava, enquanto a índia moça tentava laçar o boi e jogar no meio 

do círculo, o índio da etnia derrotada fica tentando fugir da índia vaqueira, depois de 

algumas horas o índio já cansado era laçado e aí sim a etnia era vitoriosa. 

A dança tem ritmo afro indígena, e tinha como de costume ser utilizado os 

instrumentos, o gambá, e o reco-reco. Seu Maciel trouxe essa dança pra Nazaré no ano de 

1966, e até os dias de hoje vem sendo praticada e aprimorada pelo grupo Minhas Raízes, e 

hoje ela faz parte do repertório das festas folclóricas da comunidade, e possui uma 

característica local, a índia sempre de saia bem rodada e o rapaz com uma calça solta. 



   

71 
 

A dança do Serigandô além de ser uma dança muito praticada pela comunidade de 

Nazaré, sua composição fixa é apenas o refrão, pois todos os outros versos são rimas 

criadas e acrescentada a música, que pode ser longa, ou curta, vai de cada narrar da dança: 

 

“Arriba Seringandô 

Cajureiro, cajuá 

Arriba seringandô 

Quereremos saiaiá“ 

 

Hoje a dança do Serigandô faz parte da identidade da comunidade de Nazaré, uma 

herança dos conterrâneos em ritmos alegres, e na formação do refrão quando se refere a 

‘cajoeiro e cajuá’ se refere à menina e a menino, todos para alegrarem a festa.  

Portanto, são grandes as riquezas de saberes e valores simbólicos que abordam o 

conhecimento e as práticas locais, estas manifestações culturais imateriais, abordam o 

contexto prático do cotidiano de quem mora em Nazaré, e podemos observar que o 

elemento transmissor destas vivências é a música, interagindo como um instrumento de 

preservação e guarda deste modo de vida, desta identidade e destes costumes retratado 

pelos povos ribeirinhos que vivem em Nazaré e que tem sua vivência como seu maior 

patrimônio. 

 

3.2.1. O Acervo Musical: Algumas Análises 

 

O grupo Minhas Raízes possui um grande acervo musical e devido este grande 

volume de músicas, foi necessário selecionar apenas algumas canções para a realização de 

algumas análises, sendo apenas oito musicas selecionadas. As análises têm como objetivo 

principal identificar características que valorizam e reconhecem os modos de vida do 

homem ribeirinho, por meio da produção musical do grupo, buscamos palavras chaves que 

identificam o patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. 

 

3.2.1.1. Música: Amo a Amazônia 

 

Uma das oito músicas selecionadas para a realização da análise é ‘Amo a Amazônia’, 

que é uma música composta por Tulio Nunes e faz parte do primeiro CD do grupo. 
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AMO A AMAZÔNIA 

    (Tulio Nunes)  

 

“Chegará o dia, talvez  

Em que eu vou me alegrar 

Amazônia verde e feliz  

Sem ter mais por que chorar 

 

Tempo quente das queimadas, cinza no céu  

Lixo no rio, nas matas 

Vidro, papel serão lendas constantes, frases no ar 

Limpando a nossa mente para cantar  

 

Amo a Amazônia, ela é minha vida 

Sua cultura, fauna, flora são riquezas  

A nos orgulhar” 

 

Esta canção é umas das primeiras canções do grupo Minhas Raízes, e esta canção 

nos trás grandes reflexões sobre a região Amazônica hoje, levantando questões críticas e 

ao mesmo tempo ela nos transmite um sentimento de esperança em manter viva uma 

cultura secular e de grande significado simbólico. 

Desde seu título, a canção trata do amor que o compositor tem pela sua região de 

origem, assim como, sobre a importância da preservação da mesma para o mundo, e 

principalmente para o homem ribeirinho, por que a Amazônia é berços de muitos povos e 

culturas. No primeiro trecho da música é marcado pelo sentimento da esperança e o medo 

da perda, da esperança marcada pela frase que caracteriza o lugar, ‘Amazônia verde e 

feliz’, verde pela representação paisagística do lugar, composição movida pela lembrança 

das belas árvores verde e longas, algumas tão altas que parecem alcançar o céu, outras, 

tão centenárias que se pudesse contar sua história faltaria ouvido para ouvir, e feliz por ser 

terra de gente simples e feliz, uma Amazônia de muitas memórias. 

Dentro da canção, este lugar de memória do compositor, é apresentado como um 

lugar de tempo quente, e de céu acinzentado devido às queimadas, estas representações 

são característica que fortalecem de fato como é este ambiente cantado pelo compositor, 

este lugar vivo marcados por rios, que é um elemento que contribui para o reconhecimento 

de muitos costumes que até os dias de hoje são mantidos na identidade de povos que vivem 

nas margens dos rios da região, Nazaré é um exemplo desta cultura, na verdade, Nazaré é 

a real inspiração da composição, por fazer parte também deste costume Amazônico secular. 
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O elemento rio dentro da canção nos faz identificar sobre um olhar exterior, vários 

costumes que envolvem o homem e o rio, costumes este que abordam desde as atividades 

de práticas seculares de sustento como pescar, plantar, colher e trafegar, como, habitar 

também, vinculado a uma série de práticas tradicionais que envolvem o místico que também 

compõe a identidade local, como as lendas, que é tratada na música. 

Assim como também, o elemento mata colocado pelo autor, são elementos que 

fortalecem o reconhecimento da identidade de ser ribeirinho e contribuem para o 

reconhecimento deste patrimônio cultural que é este modo de vida movida pelo significado e 

amor por suas raízes. Dentro destas duas palavras utilizadas pelo compositor, rio e mata, 

elas contribuem para o reconhecimento dos saberes antigos, que são passados pela 

narrativa oral, que são as lendas, histórias que muitas vezes são contada muitas e muitas 

vezes, e a lenda faz parte de um campo místico das vivências tradicionais relacionadas a 

esses elementos, assim como também são elementos representativos do lugar. 

Estes elementos são palavras que fazem parte do lugar e do cotidiano do homem 

que vive em Nazaré, e se mantém em seu contexto vivo, o autor afirma que a região 

amazônica é a sua vida, ou seja, o modo de vida amazônica é a identidade do compositor e 

tudo que nela há, como a fauna tratando sua riqueza animal que gera práticas tradicionais 

até hoje mantida, como a caça e a criação de animais em pequenos lotes para a 

subsistência, a flora e todo seu verde que contribuem tanto para a alimentação quanto para 

as práticas da medicina tradicional muito utilizada como os preciosos saberes da região. 

Desta maneira as riquezas retratadas na música constroem a cultura e a identidade da 

comunidade de Nazaré e da região Amazônia expressada pelo autor. 

 

3.2.1.2. Música: Boto Tucuxi 

 

Outra canção selecionada foi a ‘Boto tucuxi’, que é a narração de uma lenda, uma 

contação de história melódica. Esta música foi composta por Tulio Nunes, Silvia Helena e 

Timaia Nunes, também faz parte da faixa do primeiro cd do grupo, e tem como propósito 

entoar a lenda do boto cor - de - rosa que encanta as mulheres da região. 

 

BOTO TUCUXI 

(Timaia Nunes, Silvia Helena, Tulio Nunes) 

 

“O meu pai dizia,  

Menina te cuida o boto vai te pegar 

E na beira d’água ela falava  

Para de viajar  
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Ela era da cidade, seu negócio era vaidade 

Cunhantã teimosa sobe o barranco 

Que eu vou te benzer, ela não ouvia  

Eu já sabia o que ia acontecer 

 

Fui correndo lá na beira,  

fui gritando: o quê que eu faço? 

e a minha mãe dizia, lembra o que a vovó falava 

papai! Pega logo o pião roxo pra surrá a mana toda  

 pro boto se afastar  

 

papai! Eu lembrei que o boto tucuxi afasta  

o boto rosa pra não mais voltar  

 fui lá! e eu muito angustiada coloquei a mão na água  

e comecei cantar 

boto tucuxi, boto tucuxi 

tira o boto rosa daqui” 

 

A música contém elementos que apresentam os modos e costumes do homem que 

vive na região, expressando as crenças e as práticas dos saberes tradicionais da região, 

que formam o imaginário social do homem ribeirinho, que acredita nos seres encantados. 

De inicial o tema ‘boto tucuxi’, que se refere diretamente à lenda, é um elemento que 

compõe o imaginário do lugar, assim como também, é uma figura presente nas vivências 

dos povos tradicionais, a representação do elemento boto, é uma figura muito presente nas 

composições do grupo Minhas Raízes, em outras músicas do grupo também se encontra 

com facilidade a figura do animal presente na construção da identidade do homem 

ribeirinho, utilizando também o ‘boto’, como o protagonista da cena, ou, o herói, visto que 

dentro da lenda cantada o boto tucuxi é o boto bonzinho e brincalhão que é amigo do 

homem, já o boto rosa é o que encanta as mulheres e ás leva para o fundo dos rios, como já 

apresentada anteriormente. O elemento Boto é uma representatividade do lugar de 

pertencimento do qual o compositor tem em sua memória, assim como o próprio animal, 

este elemento também é configura do cenário da relação cultural entre o homem e o rio, 

sendo uma representação figurativa do seu lugar de origem ressaltado na canção, utilizando 

elemento que contribuem para a construção da a sua identidade e cultura. 

Desta forma a canção se apresenta também como uma transmissão de saberes, 

onde o sujeito ‘pai’ já havia avisado ou, orientado sobre o lugar, e os perigos contidos no 

lugar, neste caso, este lugar seria a ‘beira do rio’ um lugar que podemos chamar de lugar de 
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transição, e este lugar cujo é intitulado a palavra ‘beira’ que é uma fonte que deriva outros 

termos para o homem que transita neste lugar de transição, e este lugar é marcado pelo 

momento de encontro da água do rio com o barranco. A palavra beira também dá origem à 

palavra beradeiro, que classifica popularmente o homem que mora na beira dos rios. 

A música trás um momento importante sobre a prática tradicional do saber 

transmitido de gerações, onde o pai transmite para seus filhos, no caso da canção, a menina 

da qual ele referia o ensinamento de forma representativa dizendo quê caso ela 

desobedecesse a suas ordens ela seria castigada, e mostrava também que a natureza tem 

os seus perigos e seus truques, do qual ela desconhecia. Logo na estrofe seguinte o 

compositor justifica que a inocência da menina em não conhecer os segredos místicos 

sociais que transitam no campo do sobrenatural local é por que ela mora na cidade. 

Nesta canção encontrar-se a palavra cunhantã, que é uma palavra indígena de 

origem tupi e que muitas pessoas na região amazônica fazem uso cotidiano, a palavra 

‘cunhantã’10 tem origem do tronco tupi e significa menina/mulher de resistência, é um 

exemplo que a cultura indígena tem influenciado nos costumes do homem amazônico, e 

desta forma contribuíram para a construção da identidade amazônica que resistem nos 

modos tradicionais locais. 

Quando os compositores apresentam o barranco, observamos que no momento está 

acontecendo no lugar de transição da beira do rio para o barranco, e destro desta discussão 

também temos a relação simbólica entre o homem e o rio, o rio sempre visto como um 

elemento místico portador de mistérios, assim como também, é lugar característico do lugar 

de inspiração dos compositores, e este lugar, o barranco, é uma característica das 

comunidades ribeirinhas, é um elemento que transita no imaginário dos autores e que eles 

têm em suas identidades como um lugar de vivências, pois é sempre na beira do barranco 

que vimos às águas passarem e os barcos nos deixar, é um lugar que faz parte da vida do 

homem beradeiro. 

Na composição da letra da canção, há uma narração de um costume tradicional 

muito utilizado na região Amazônia, que fortalecer e preservar costume das práticas da 

medicina tradicional que vem de longas gerações e que são praticados até os dias de hoje, 

utilizando o poder das plantas como um remédio natural e místico que compõe a identidade 

amazônica, apresentado pela palavra ‘benzer’, que é uma espécie de consagração feita na 

pessoa, um ritual realizado com reza e outros elementos que compõe o ritual utilizando 

plantas medicinais. A palavra está totalmente relacionada à crença, uma questão de crença 

movida pela fé e pelo poder da natureza. 

                                                           
10

 Disponível em: <http://www.dicionariotupiguarani.com.br/section/i/> 
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Os autores citam ainda o pião roxo, uma planta muito usada pelos povos da região 

para vários remédios caseiros, até para rituais místicos, como narrado na música que 

quebra o encanto na menina, e teria que ‘surra-lá’ com a planta ‘pião roxo’ para o boto rosa 

se afastar e quebrar o encantamento visto quê, segundo a lenda, a pessoa encantada ela 

fica inconsciente e é tomada por um desejo incontrolável de pular no rio e seguir o boto.  

A representatividade na canção é clara sobre da lenda do boto rosa, e possui 

características que cria este momento em que a menina é encantada pelo boto na beira 

d’água, como narra à lenda, e mais uma vez as soluções são vindas de portadores dos 

saberes tradicionais, como a ‘mãe’, a ‘avó’, citada na canção, e esta parte da música contém 

um significado, porque é o momento em que a mãe afirma essa transição de saberes de 

geração em geração ‘e a minha mãe dizia, lembra o que a vovó falava’ como se a avó já 

tivesse ensinado para a mãe que também já tinha ensinado para filha e que provavelmente 

a avó tenha aprendido com sua mãe e assim sucessivamente. É uma representatividade de 

transição de saberes, do modo de saber fazer. 

A produção dos saberes antigo é afirmada pelo personagem ‘pai’ quando ele utiliza 

de sua memória para lembrar essas trocas de ensinamentos e saberes com suas gerações 

passada, quando neste momento ele lembra que existe outro elemento que pode ajudar a 

afastar o boto cor-de-rosa para que se finalize o ritual da surra do pião roxo e quebrar o 

encantamento, que é a presença do boto tucuxi que afasta o boto rosa e logo é expressa 

pelo compositor como uma reação, que é a de chamar o boto tucuxi por meio do elemento 

música e o gesto com as mãos na água ligando o elemento homem ao elemento rio como 

um ato de socorro, ‘eu muito angustiada coloquei a mão na água e comecei cantar’ e este 

gesto foi uma reação da lembrança de uma vivência marcada pelos ensinamentos no lugar, 

e estes modos de vida apresentados pelos compositores fazem parte da sua própria 

identidade e construção cultural e social, essa afirmação é guardada nas canções do grupo, 

o seu patrimônio cultural. 

Desta maneira, a canção Boto Tucuxi é a representação melódica da lenda do boto 

rosa que encanta mulheres e leva pro fundo do rio, a canção é construída com vários 

elementos característico que compõe seu lugar de inspiração, no caso Nazaré, faz entender 

que a construção da identidade local é marcada pelas lendas, pelo valor dos saberes e das 

práticas tradicionais como a surra do pião roxo pra afastar o encantamento e o lendário 

animal amazônico, o boto, tanto rosa quanto o cinza/tucuxi, fazem parte do imaginário local, 

junto aos costumes tradicionais que envolvem o homem e o rio junto as práticas simbólicas 

tradicionais de transmissão de saberes.  
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3.2.1.3. Música: Minhas Veias 

 

Esta canção Minhas Veias, composta por Tulio Nunes, possui um significado muito 

importante para o grupo, ela foi à primeira canção de autoria própria do grupo, e é também 

um marco sobre a importância do trabalho do mesmo para defender e preservar sua 

identidade e sua cultura. 

 

MINHAS VEIAS 

(Tulio Nunes) 

 

“Enquanto eu cantava 

Nos cantos de minha morada 

Me vinham tons vazios 

Por entre matas e rios 

 

Eram minhas histórias 

Que estão sendo contadas agora 

Mas o que me restou foi o pão sem vinho 

E o que restará será o trem sem trilho. 

 

Sem barco a velas e velas 

Eu posso ver e descer 

 

Nas correntezas do madeira 

Esquecer minhas fronteiras. 

Falar português, espanhol, inglês 

E deixar o tupi reinar em meu sangue. 

 

E lembrar minhas aldeias, 

Minhas trilhas, minhas veias. 

E transformar meus lares, lagos, ventos... 

E sonhar.“ 

 

Segundo o compositor Tulio Nunes, a composição da canção Minhas Veias surgiu de 

forma visionária, quando o grupo ainda estava em processo de construção, junto com o 

momento em que se ouviu falar em Usinas Hidrelétrica no curso do rio Madeira. De forma 

poética e futurística o compositor passa por meio da música uma realidade crítica dos 

impactos que tal empreendimento poderia impor sobre o seu modo de vida. 
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Nesta lógica, podemos observar que o compositor utiliza diversas vezes a palavra 

‘Minha’ como forma de reconhecimento e pertencimento da sua identidade ao seu lugar de 

memória e de inspiração, a comunidade de Nazaré. Portanto observamos que o compositor 

em um determinado momento ele demonstra um sentimento de vazio referente a um lugar 

de que ele expressa pela característica natural das ‘matas’ e dos ‘rios’, lugar este que ele 

afirma o reconhecimento de sua origem ribeirinha, em uma expressão de pertencimento a 

cultura amazônica junto com o sentimento do medo de suas origens e seus costumes entrar 

no caminho do esquecimento. 

No decorrer da música, o compositor utiliza se determinado elemento que guarda na 

lembrança do seu lugar de memória como, o rio, onde é apresentado por sua beleza natural 

e suas ‘correntezas’ voltando-se ao tradicional modo de vida do homem amazônico e sua 

relação com os caminhos das águas, utilizando também o elemento ‘barco’ que é o 

tradicional transporte que corta as águas da região, assim, ele relata esse cotidiano que 

caracteriza os costumes dos povos que navegam nos rios da grande Amazônia e que 

compõe as letras das canções, guardando lembranças de seu lugar de inspiração, Nazaré. 

E desta forma o compositor trabalha a sua origem local falando do rio ‘Madeira’, muito 

apreciado e admirado pelo grupo Minhas Raízes, até por que é a principal via de ligação 

entre a comunidade de Nazaré para outras localidades. 

 A canção possui também palavras que caracterizam elementos lingüísticos cultural, 

como ‘inglês’, ‘espanhol’ e ‘português’ deixando claro que mesmo que tais linguagens que 

influenciaram ou ainda influência nos costumes locais, o compositor reconhece e se orgulha 

de sua identidade ‘tupi’, é um reconhecimento e admiração de uma história secular, onde o 

próprio ribeirinho reconhece sua descendência e uma aproximação da cultura indígena, que 

ainda hoje se mantém articulada a alguns costumes do lugar, e no ‘sangue’ do homem 

amazônico. Este outro reconhecimento é identificado também na canção pela palavra 

‘aldeias’ onde ele fala de modo pessoal e interno sobre suas ‘trilhas’, nesta expressão ele 

relaciona o seu costume com o viver das matas que faz parte da construção da identidade 

do homem que possui uma grande habilidade de andar sobre a mata, do qual ele trilha um 

caminho a seguir, e esta alegoria é muito interessante por que é uma construção formada 

pelo sentimento de admiração aos povos indígenas que o compositor deixa claro que sua 

construção pessoal sofreu influências da cultura indígena e apresenta que é importante a 

preservação desta identidade para que não seja esquecida. E desta forma ele reafirma que 

essa cultura contribuiu para a construção da sua história e do seu patrimônio cultural. 

A canção apresenta um contexto de grande reflexão sobre o futuro e o presente, 

levantando uma visão critica sobre as grandes ameaças que o modo de vida tradicional das 

comunidades vem sofrendo, um povo que vem resistindo suas origens, e suas histórias em 
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seu lugar de memória. Quando o autor se prepara para narrar sua própria história, 'eram 

minhas histórias', ele fala com orgulho de ser um legitimo beradeiro e que senti a dor da 

ameaça a sua identidade e de suas lembranças. Esta canção tem um grande significado 

para Tânisson Passos, pois foi seu primeiro solo no grupo, aos 10 anos de idade pelo grupo, 

e hoje é interpretada com o mesmo encanto pela solista Tailene. 

 

3.2.1.4. Música: Sou da Beira 

 

A música, Sou da Beira, é uma das grandes inspirações melódicas que contribuíram 

para a elaboração deste trabalho, soa como um grito de socorro para tempos presentes e 

futuros, segue: 

 

SOU DA BEIRA  

(Timaia Nunes) 

 

“O sapo da mata se põe a cantar  

Avisa o canário que foge do lar 

É fogo, é queimada, um pranto de dor 

Do gato do mato e da flor que secou 

Os peixes pulando na beira do rio 

Surgiu o desespero: a represa se abriu 

 

Sou da beira eu sou, sou filho eu sou  

Da mata, do lago, do rio que secou” 

 

Desde seu tema ‘Sou da Beira’ é uma afirmação e auto-reconhecimento de 

identidade do homem ribeirinho. Os elementos utilizados pelo compositor Timaia Nunes são 

palavras chaves de uma pessoa que canta seu modo de vida, canta o seu meio, canta o seu 

lugar. Ele utiliza o elemento ‘sapo’ e se refere a ‘mata’ neste momento ele trata de forma 

relativa à composição do ambiente, junto ao elemento, esse elemento é caracterizado por 

sua função na mata de ‘cantar’, ou seja, esse cantar do qual o compositor se refere é a 

emissão de som natural que a espécie sapo faz, e o compositor aplica na canção de forma 

comparativa, utilizando o canto como uma ferramenta de resistência. Dá mesma forma o 

compositor também se refere ao canário, pássaro muito conhecido por suas cantorias, mas, 

logo o compositor apresenta o cenário das citações, onde esses elementos estão fugindo de 

seu ‘lar’ a terra, a água e a mata por que está acontecendo um verdadeiro descaso 

registrado, pelo compositor, que são as queimadas. 
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Timaia Nunes utiliza elementos do seu cotidiano para representar uma realidade que 

ele viveu e ainda vive. Quando ele apresenta o momento em que ‘a represa se abriu’ é 

muito interessante como explica todo o caos que ele vem objetivando na música, como a 

‘flor que secou’ que trás uma reflexão muito importante para o modo de ação de tal tamanho 

que o empreendimento da represa trouxe para a comunidade e nos faz adentrar nesse 

contexto, essas expressões da ‘flor que secou’, do ‘canário que foge do lar’ são cenas reais 

que acontecem e que aconteceram dentro do contexto Usina Hidrelétrica Santo Antônio, 

onde várias áreas foram inundadas, e centenas de árvores foram queimadas e mortas pelo 

mercúrio do fundo do rio Madeira, e quando Timaia utiliza a caracterização do‘gato do mato’ 

ele esta utilizando um elemento que representa a vida animal da fauna da grande Amazônia, 

assim como, a ‘flor que secou’ que compõe os grandes paraísos florístico da região. 

Quando o compositor fala dos ‘peixes pulando na beira do rio’ ele está retratando 

uma cena que podemos relacionar a cachoeira de Santo Antônio, exatamente o lugar onde 

hoje é a Usina, que carrega o mesmo nome. Essas cenas que compreendiam o lugar e o 

modo de vida que foi impactada pelo empreendimento, como essa de peixes pulando na 

beira do rio na cachoeira de Santo Antônio em tempo de seca, onde logo é marcado pelo 

sentimento de desespero quando anunciada uma obra como esta do qual fez sumir a 

cachoeira pra sempre, deixando apenas a lembrança das pessoas que conheceram esse 

patrimônio natural que hoje só existe na memória de quem a conheceu. 

E esse sentimento de desespero logo cria força para autor num grito de resistência, 

esse grito, é um grito de pertencimento e amor por sua terra, pelos seus costumes, pelo seu 

direito de viver onde é seu por herança. E este grito de reconhecimento esta gravado na 

canção ‘sou da beira’ ‘sou filho da mata, do rio que secou’ como um auto - reconhecimento e 

pertencimento a um lugar que vai além do ser físico possuem também valores simbólicos e 

significativos. 

Assim, esta visão crítica do compositor para com a sua obra, é de profunda reflexão 

quanto ao quadro de rompimento de valores e de direitos humanos para com as 

comunidades tradicionais, que tem sua identidade construída pelo valor simbólico do 

reconhecimento histórico construída pelas gerações passadas e que sofrem severas 

ameaça nos dias de hoje, portanto, a canção é um canto de denuncia e de resistência. 

 

3.2.1.5. Música: Chegando ao Porto 

 

A canção ‘Chegando ao Porto’, de Tulio Nunes, é umas das canções que mais fala de 

resistência e orgulho de ser beradeiro e de ser do Norte, é uma canção que canta e encanta 

o porto da cidade de Porto Velho: 
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CHEGANDO AO PORTO  

         (Tulio Nunes) 

 

“Lá na estação, no porto eu vi  

A natureza sorrindo pra mim  

Dá emoção te encontrar 

Meu Porto Velho, meu porto, meu lar 

Feliz contigo, quero rever o amanhecer 

Ver o teu sol a clarear  

Me faz viver 

 

A beleza de estar contigo 

Teu povo é meu fiel amigo 

Na esperança de te ver um lugar bem melhor 

É tão lindo vê as caixas d’água  

E o trem beirando o cai n’água  

E as águas dessas cachoeiras correndo em mim  

Sempre vão existir 

Resistir... existir 

Sempre vão existir” 

 

Esta música expressa um sentimento entre o homem e o patrimônio material 

histórico tombado da cidade de Porto Velho, articulando também uma ligação direta e 

passiva entre Porto velho e as comunidades que estão ao seu redor. 

A letra da canção apresenta os elementos que representam o cenário local da cidade 

de Porto Velho e em especial, o seu porto e a ‘estação’ que ele se refere é a estação da 

Estrada da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que até hoje é utilizada como ‘porto’ para 

pequenas embarcações. E esta frente de Porto Velho, segundo o compositor é uma 

‘natureza’ que lhe espera ‘sorrindo’ representando de forma metafórica o aconchego em 

chegar na cidade de Porto Velho, e que imaginariamente quando olhada de fora a curva do 

rio toma a representatividade de um longo sorriso que lhe espera. E dentro deste campo 

simbólico e imaginário, a canção representa um sentimento de ‘emoção’ em chegar a Porto 

Velho que ele caracteriza o lugar como ‘meu porto, meu lar’ um reconhecimento e 

admiração pelo lugar. 

De forma poética o compositor apresenta a seguinte frase, ‘na esperança de te ver 

um lugar bem melhor’, logo ele levanta uma reflexão crítica sobre o estado público da cidade 

que acolhe de forma tão sorridente. Tomado pelo sentimento de esperança, o compositor 

apresenta uma insatisfação para os descasos social da qual a cidade de Porto Velho se 
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apresenta e em especial, o esquecimento do poder público sobre os patrimônios tombados 

como as três ‘caixas d’água’, o ‘trem’ e de forma mais próxima ele fala da ‘cachoeira’ onde 

ele afirma que faz parte da sua construção pessoal ‘correndo em mim’. E o autor utiliza 

ainda, o termo ‘cai n’água’, uma expressão popular muito utilizada pelos moradores da 

cidade para ser referir ao lugar onde ficam parado os barcos na frente de Porto Velho, e 

esta expressão está relacionada à aquela região devido o bairro que também carrega o 

mesmo nome popular até os dias de hoje, e é um dos bairros mais antigo da cidade. 

Nas últimas linhas da canção, possui uma construção muito importante de identidade 

e resistência, quando o autor apresente ‘sempre vão existir’ ele possui uma posição muito 

importante de resistência a sua própria identidade, e ele cria um grito de guerra de 

resistência de que os povos de comunidades tradicionais resistem e existem. 

Essas duas palavras imposta pelo autor possuem um poder de construção social, 

onde mostra que mesmo dentre tanto descaso com patrimônio material histórico e também 

como a construção de identidade local, o autor mostra que eles ‘sempre vão existir’, ou seja, 

é um ato de resistência ao direito violados dos povos tradicionais que existem e resistem. 

3.2.1.6. Música: Sabores da Terra  

 

Esta canção é um convite a apreciar a culinária local, é uma referência aos pratos 

típicos tradicionais da região Norte, como o peixe, o pirão, a farinha D’água, o suco de caju 

e apresenta ainda, o rio Madeira, o elemento que caracteriza esta terra querida como lugar 

ribeirinho, um lugar de memória sobre as águas que correm no rio Madeira, e que neste 

lugar ligado pelas águas possuem sabores que representam a vida das pessoas que moram 

neste lugar, sabores que possuem identidade e reconhecimento local. 

 

SABORES DA TERRA  

(Timaia Nunes) 

 

Gosto de cantar com os amigos na terra querida  

De fazer dessas vidas e mais bela das vidas  

Desse chão sou também a mais bela cantiga 

Sou braço do Madeira e gosto de falar  

Da fartura, alimento de todo lugar 

Em tudo o que há, em tudo que dá 

 

Tem pirão, tucupi, suco de caju 

Vinho de açaí, jaraqui na brasa, também jabuti 
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Menino vem cá tomar patuá com farinha d’água  

Comer piquiá vem logo pra cá provar dos temperos  

Do nosso lugar. 

 

Sabores da minha terra, sabores da minha vida 

 

Esta canção possui elementos chaves para compreensão de algumas características 

da cultura do homem amazônico. Comporta importações que trás o ouvinte/leitor para 

conhecer e adentrar o universo tradicional da culinária amazônica, e como se dá esse 

processo de formação, agindo como um convite para conhecer a comunidade de Nazaré e 

os pratos tradicionais da região. E com um olhar mais amplo, podemos observar que esses 

elementos compõem um quadro maior dentro dos costumes das comunidades amazônicas. 

Desde o título ‘Sabores da Terra’ já temos referência direta do que tratará o 

compositor Timaia Nunes, mas é importante refleti como ele repassa isso dentro da canção. 

Observamos que o compositor decorrer com muita facilidade sobre o tema da canção, fala 

com propriedade, e deixa claro também que é seu costume expressado pelo sentimento de 

‘gostar’ e sempre apreciada pela arte de cantar em sua ‘terra querida’ que é Nazaré. Movido 

também pelo sentimento da esperança em ter momentos únicos em sua memória, marcado 

por este lugar em sua ‘vida’ onde vive até os dias de hoje. E dentro da música esse lugar de 

memória de Timaia também é marcado pela palavra ‘chão’, do qual ele expressa com 

pertencimento ao lugar e a terra que lhe dá inspiração para compor, ele dá exemplo também 

do ‘braço do Madeira’, onde metaforicamente o compositor incorpora o lugar que lhe inspira 

e entra em um mundo imaginário, utilizando expressões populares como o ‘braço do 

Madeira’. Esta expressão é geograficamente conhecida para as entrada que o rio Madeira 

tem em seu curso, e essas entradas são conhecidas como braços que acabam se 

encontrando com outros fluxos de águas em outras direções, este elemento é uma 

representação de lugar. 

Logo o compositor afirma que este lugar do qual ele se refere, possui uma grande 

‘fartura’ de ‘alimento’ para a subsistência do homem, e o compositor cita alguns como, o 

pirão, típico da região, onde os mais antigos colocavam no caldo do peixe no lugar do arroz 

a farinha d’água, na época muitos não tinham condições financeiras para comprar o arroz e 

acabavam acrescentando a farinha no lugar do arroz, assim, ficava uma massa consistente 

porque a farinha absorvia o caldo do peixe e virava uma massa com grande potencial de 

subsistência, e pegava o gosto do tempero caldo do peixe. Hoje o pirão virou um prato típico 

da região, onde é preparado com ingredientes específicos mais ainda continua sendo 

preparado com a farinha d’água, um costume que compõe a identidade do homem 

ribeirinho. 
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O ‘tucupi’ é o sumo da mandioca, a utilização da mandioca dentro dos pratos típicos 

amazônico é muito comum e possui diversos modos de consumo e preparação. É 

importante lembrar que no processo de preparação da mandioca tudo é aproveitado para 

alimentação do homem, e esta preparação são processos para consumos distintos, o tucupi 

é uma parte deste processo que tem uma origem indígena praticada por séculos que ainda 

é mantida até hoje. E esse processo se cria no momento em que se tira a mandioca d’água 

já ralada e é espremida no tipiti11 para tirar o sumo antes de jogar a mandioca no formo para 

fazer a farinha, e este sumo é o tucupi. O sumo é aparado por uma bacia e guardado em 

garrafas para fermentar e dar gosto aos pratos, e este sumo é um tipo de tempero utilizado 

em muitos pratos regionais como, o pato no tucupi e na galinha caipira. 

O autor cita também, o suco de caju, bem conhecido e muito consumido no Brasil. O 

vinho de açaí do qual Timaia se refere, é modo tradicional como é consumido o açaí em 

alguns estados do Norte, e em Rondônia o açaí tradicional é consumido de forma líquida, 

por isso que o compositor o compara com vinho, por que se assemelham na cor e na 

textura. E é tradicional consumir só com açúcar e farinha d’água, hoje, o comercio tem 

apresentado diversas formas de consumo do açaí, mas, muitos ainda optam pela forma 

tradicional de consumo. 

Jaraqui é uma espécie de peixe que compõe os rios da Amazônia, que normalmente 

é consumido assado, como expressa o compositor Timaia, e também, pode ser consumido 

cozinho e frito. O compositor também fala do consumo do jabuti, espécie parente da 

tartaruga. Consumo também de influência indígena, é muito comum o consumo do jabuti na 

região, muitos admiram o sabor e o seu modo de preparo que é dentro do próprio casco. 

O patuá apresentado pelo compositor é uma fruta de palmeira típica da região, da 

mesma espécie do açaí, e da Abacaba, possui uma cor mais clara, e um tamanho um pouco 

maior que o açaí. E seu modo de preparação é igual a do açaí, antigamente o processo era 

feito manualmente, após a coleta do fruto ele é posto de molho em uma bacia grande com 

água morna para o fruto amolecer, aproximadamente uns 30 minutos. O próximo passo é 

amassar a fruta em uma peneira sobre uma bacia para tirar o sumo da fruta, até que fique 

pronta para o consumo. Hoje esse processo é feito por máquinas que agilizam essa 

produção, e o gosto do patuá é muito diferente do açaí, a fruta possui uma maior 

concentração de ácido e gordura do que o açaí.  

Dentro da canção do compositor Timaia, ele expressa o modo tradicional do 

consumo do patuá que é semelhante ao do açaí, junto ao elemento chave ‘farinha d’água’. 

Esse elemento é um marco no processo de formação da identidade do homem que habita 

                                                           
11

 Objeto em forma de peneira feito de palha.  
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na região amazônica, raramente se conhece alguém da região que não consuma 

tradicionalmente a farinha d’água em suas refeições cotidiana.  

O elemento farinha pode ser considerado um elemento de resistência do modo de 

vida do homem amazônico. O consumo da farinha e o processo de preparação deste 

elemento é algo que vem de muitas gerações passadas, e até os dias de hoje faz parte da 

identidade amazônica. O processo do uso da mandioca para o produto final que é a farinha 

é elaborada por vários momentos importantes para a contextualização deste elemento, e 

possui um contexto macro regional o consumo da mesma.  

A farinha d’água, como é colocada pelo autor, é uma tipologia para várias farinhas 

hoje apresentada pelo comercio, a farinha d’água é produto típico da região norte, sua 

característica é marcada por grãos maiores e amarelada, diferente das de outras regiões 

que costumam ser mais fina e rala e de cor mais clara.  

A farinha d’água possui um longo e demorado processo de preparação, sua matéria 

prima é a mandioca amarga e a mandioca doce, que é colhida em determinada época do 

ano e dura quase um ano para que a mandioca fique no ponto de ser colhida para o 

preparo. Dado o tempo certo para a colheita, as raízes amargas selecionadas para a 

preparação, são colocadas dentro de um tipo de reservatório de água para amolecer, com 

uma duração de aproximadamente três dias depois de amolecidas são colocadas no tipiti, 

ferramenta hoje substituído pela prensa, a mandioca é espremida até sai todo sumo. Nesta 

etapa da preparação, se mistura a mandioca doce, onde é ralada e colocada na água para 

depois também ser espremida no tipiti (prensa) para depois ser passada na peneira e logo 

ser levada ao formo. Essa junção das duas espécies de mandioca é que proporciona a cor 

amarelada natural da farinha d’água tradicional do norte, hoje, alguns desses processos 

tradicionais estão sendo modificado e substituído por máquinas, como por exemplo, na fase 

de torrar a farinha, antigamente era feita e forma manual utilizando remos para mexer a 

farinha no forno enorme construídos com tijolos e barro, hoje, possui maquinas que fazem 

esse processo. 

Portanto, observamos que a música ‘sabores da terra’ possui informações que 

ultrapassam os convites para provar os temperos tradicionais do lugar do qual é a 

comunidade de Nazaré. Ela faz um convite para conhecer o processo desta formação de 

identidade que ainda existe em Nazaré, um patrimônio cultural marcado pelo modo de saber 

fazer que vêem de longas gerações que a comunidade mantém até os dias de hoje, e são 

cantadas pelo grupo Minhas Raízes.  
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3.2.1.7 Música: A canção  

 

Esta música faz parte do terceiro álbum do grupo que ainda não foi lançado, mas 

esta canção já foi publicada, e foi selecionada para análise por que sua letra retrata o 

sentimento de um elemento chave que podemos encontrar em quase todas as músicas do 

grupo, o rio, e expressa o rio como importante instrumento de sustento, reafirmando a ideia 

de Leandro Tocantins, como o rio sendo o principal agente sobre a vida do homem 

ribeirinho, comandando suas vidas e seus costumes no lugar que realiza sonhos. 

 

A CANÇÃO  

(Tulio Nunes) 

 

A canção desse rio  

É levar a navegar todo mal que ele sentiu  

Essa dor, se seguir  

Segue o homem sem nadar, sem sonhar  

Segue sem existir 

 

Rio que sustenta a vida  

Traz cantigas e muita alegria Ribeirinha  

Do povo que planta nesse chão 

Matas que vivem da cheia  

Traz fartura e tantas riqueza: Bichos, plantas...  

E brotam na mesa do homem o pão 

 

O importante é lembrar 

Que ela tem o seu valor 

E aprender a preservar o que Deus criou  

Natural é: respeitar! 

Parte dela também sou  

Consciência mesmo é: cultivar o Amor! 

 

Esta música foi selecionada, por que ela trabalha de forma direta e clara a relação 

entre o homem e o rio, e esta canção é um reconhecimento sentimental e simbólico entre 

ambos, onde o compositor apresenta essa aproximação de forma poética e gratificante com 

elemento rio. 

O autor Tulio Nunes, apresenta uma ideia interna de que o rio Madeira, rio do qual a 

canção representa, canta sua própria canção, utilizando de forma metafórica a palavra 
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‘canção’ como uma expressão de algo, ou o sentimento que o rio vem passando no 

momento atual, é uma retratação do próprio rio no cenário social das hidrelétricas que 

barram seu curso natural, onde o autor coloca que dentro da própria canção do rio, ele tem 

como objetivo ‘navegar’ como expressar toda a ‘dor’ do mal que ele vem ‘sentindo’ e esta 

dor é todo impacto que vem afetando diretamente a vida do rio. 

Estas dores cantadas pelo próprio rio podem gerar no futuro não tão distante, uma 

consequência desastrosa para a vida do homem ribeirinho que tem o rio como fonte primária 

de sua existência, deixando o homem sem ‘nadar’, sem ‘sonhar’ e sem ‘existir’. Quando o 

compositor apresenta o sem ‘sonhar’ e sem ‘existir’ ele utiliza palavras de representatividade 

do rio para a vida do homem, por que é um lugar onde o homem tem a possibilidade de 

realizar muitas tarefas, como pescar, nadar, trafegar e até mesmo, é um lugar que possui 

um enorme significado simbólico que compõe o imaginário social de uma comunidade 

ribeirinha. 

O rio tem fundamental importância na vida do homem ribeirinho, porque é o rio 

responsável pelo sustento do homem, como coloca o compositor ‘rio que sustenta a vida’, 

por que o rio proporciona áreas para uma boa plantação, boa pescaria, e é a via de 

transporte principal para muitas comunidades que não tem acesso por estradas, e tem 

também uma importância simbólica e de grande significado místico. 

Portanto, a canção entoada pelo rio é de uma importância recíproca entre ambos, 

onde na vida do homem que dele sobrevive, o rio é o elemento que comanda vida e todo o 

seu curso, sendo assim, o rio é vida. 

 

3.2.1.8. Música: Saga Beradeira 

 

Esta canção é o tema do segundo CD, é uma homenagem ao seu Maciel composta 

por Taiguara Martins que não compõe o grupo, mas também é filho do seu Maciel. A canção 

relata pequenos momentos e realizações da vida do patriarca na comunidade de Nazaré, 

comenta sua influência no desenvolvimento cultural e educativo do lugar. Narra também 

momentos simbólicos que compõe as últimas lembranças do compositor no dia da 

despedida de seu pai. 

 

SAGA BERADEIRA 

(Taiguara Martins) 

 

Saga beradeira Saga beradeira Saga beradeira 

 

Vou lhe contar amigo a história de um lugar 
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Que poucas pessoas conhecem, outras nem ouviram falar 

Em Nazaré a terra é farta, pra quem gosta de trabalhar 

Pois a natureza não é ingrata com quem dela sabe cuidar 

 

saga beradeira saga beradeira saga beradeira 

 

A cultura que lá existe, foi meu pai que incentivou  

Homem de família humilde que tornou-se professor 

Homem valente e destemido que fundou aquele lugar 

Criou teatro, música, quadrilha, serigândo e boi bumbá 

 

Saga beradeira, Saga beradeira, Saga beradeira 

 

Hoje repousa entre as matas, no lago do peixe boi 

No dia de sua despedida, até o barranco chorou  

Depois disso veio a chuva, e a sua alma lavou 

 

Saga beradeira, Saga beradeira, Saga beradeira 

 

A canção é uma narrativa da contribuição do Seu Maciel para a construção 

comunidade de Nazaré, de forma intitulada como ‘Saga’ devido a sua marcante trajetória na 

formação da identidade da comunidade, como já tratamos anteriormente, Seu Maciel teve 

um papel fundamental na construção da comunidade de Nazaré, e seus filhos ainda hoje 

valorizam e dão continuidade a ações visionárias no processo cultural local. 

Desta maneira, podemos observar na letra da música que o compositor apresenta 

três momentos para o personagem Seu Maciel, que está de forma oculta na música, por 

exemplo, sabemos que a música é uma homenagem para seu Maciel devido a algumas 

conversas com o grupo, mas em nenhum momento o compositor apresenta o nome de seu 

Maciel, como uma espécie de sujeito oculto, porém, todas as características composta, são 

básicas para o reconhecimento de tal personagem. E o primeiro momento que podemos 

observar é que o compositor inicia a letra deixando clara a sua posição como narrador de 

uma história através das palavras ‘contar’ apresentada na música. 

O compositor também relaciona o contexto entre o homem e o seu meio, por que a 

história sobre a qual trata o compositor é justamente a relação do seu Maciel com a 

comunidade, da qual o compositor usa a palavra ‘lugar’ onde ele está se referindo a Nazaré, 

no entanto, que é uma palavra encontrada duas vezes no decorrer das músicas e em ambas 

está relacionada ao seu local de memória. Este lugar é tratado de forma distante dos 

grandes centros comerciais que muitas pessoas podem até desconhecer a sua existência. 
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A composição apresenta a comunidade de ‘Nazaré’ de forma brava e encantadora, 

como tradicional da região amazônica, uma ‘terra’ ‘farta’ é bem típico do lugar, terra onde 

tudo que planta nasce, terra boa esta para o sustento do homem, lugar bom pra se viver na 

fartura de ter sempre o que comer lugar bom para o homem ‘trabalhar’ na plantação do seu 

próprio alimento. Uma relação recíproca entre o homem e o seu meio, onde a ‘natureza’ dá 

o sustento para o homem, porém, o homem também precisa ter a consciência de quê 

precisa cuidar da natureza para que ela possa existir para as próximas gerações, e desta 

forma ela não é ‘ingrata’ com quem ‘cuida’ dela, expressa o compositor. Uma reflexão 

importante não só o homem amazônico, mas para todos. Portanto, observamos que a 

primeira estrofe da canção é uma reflexão ampla sobre o ambiente da qual ele vai tratar, no 

caso, Nazaré. 

O segundo momento é apresentado pelo compositor de forma mais interna em 

relação à contribuição do seu Maciel para o reconhecimento e fortalecimento da identidade 

cultural da comunidade. Falando da contribuição do seu Maciel para a formação da ‘cultura’ 

local por meios das artes e das tradições que são mantidas até os dias de hoje, e 

reconhecimento genético pela palavra ‘pai’ onde o compositor dá um ar de orgulho de ser 

filho de seu Maciel.  

A paixão de seu Maciel pelo lugar é ligada profundamente a tudo que envolve a 

comunidade de Nazaré, é forte e único, é um sentimento de pertencimento e 

reconhecimento aquele lugar. Hoje o personagem de seu Maciel é marcado na memória de 

muitos como um dos ‘fundador’ da comunidade, e também dos movimentos artísticos 

tradicionais que a comunidade desenvolve, e essas manifestações fazem parte da 

identidade da comunidade, que atuam como elementos produtos de um patrimônio cultural 

local. 

As produções culturais favorecem e contribuem de forma significativa para a 

construção da identidade e reconhecimento do ribeirinho de Nazaré, são elementos que 

influenciaram no processo de formação a identidade local do homem e o seu meio que está 

ligado de forma direta nesta formação cultural. Como podemos ver nas danças, os 

personagens com alguma representação local, seja da mata, do rio ou do imaginário 

amazônico. 

O compositor Taiguara Martins, trás o momento de partida de seu Maciel, com a 

palavra ‘repouso’ que é uma referência a palavra morte, mas vem de forma tranqüila, como 

um alento a tanta luta, referindo-se a ‘mata’, como um lugar sombreado e calmo, e hoje seu 

corpo descansa no lago do ‘peixe-boi’, apresentando o lugar do qual é o cemitério da 

comunidade, lugar de repouso retratado pelo compositor.  
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E neste dia, do qual o compositor expressa de forma triste da ‘despedida’ do corpo 

de seu Maciel, ele expressa metaforicamente que até o ‘barranco chorou’, em uma das 

narrativas de Timaia Nunes, ele explica esta expressão do compositor Taiguara: 

 

Essa história da música saga beradeira o Taiguara colocou um monte de 

coisa que aconteceu na morte dele, quando ele fala ‘até o barranco choro’ é 

por que os cachorros na hora que o pessoal saiu pra levar o corpo dele.  Os 

cachorros dele acompanharam o barranco até onde eles não conseguiram 

mais, então até o barranco chorou, os cachorros choraram muito, eles 

choravam, os cachorros dele [...] 

 

     (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

E essa mesma expressão, também foi marcada pelo dia que o seu Maciel saiu da 

comunidade para fazer tratamento em Porto velho, e neste dia parecia o dia de sua 

despedida da comunidade, e foi chorando até o barranco pegar o barco para Porto Velho, 

cena que nos faz imaginar o tamanho do significado do lugar para seu Maciel, onde até o 

lugar chorou com a sua despedida. O barranco que traz o compositor é uma representação 

metafórica do sentimento do lugar, que lhe acolheu tão bem um grande mestre que até hoje 

vive no seu eterno paraíso. Mais uma vez o elemento barranco foi apresentado, como na 

música Boto Tucuxi, como uma característica do lugar e temos o barranco como um ponto 

de muitas despedidas, de muitas lágrimas e de muitas lembranças, barranco este que 

também se renova e se cria sua formação e também sua despedida são regidas pelo rio, até 

a terra se despedi do barranco que se renova, és que o rio trás outra terra que o compõe, 

mas o barranco está sempre ali recebendo e se despedindo de muitos. 

Ainda dentro da cena de despedida do seu Maciel, outro elemento natural que marca 

este momento, é a ‘chuva’, a chuva que lavou a alma e o levou para o repouso, como um 

batismo de despedida daquele mundo que ele já não pertencia mais, e esta chuva marcou 

as lembranças na terra de tudo que seu Maciel construiu naquele lugar, e que por mais que 

o rio tome conta, a memória deste personagem simbólico estará gravando naquela terra, 

naquela mata, naquele lugar de memórias, Nazaré. 

Entretanto, dentre as canções apresentadas, três compõe o primeiro álbum, quatro 

fazem parte do segundo e somente uma entrará na faixa do terceiro CD. As produções 

musicais dos CDs possuem características e abordagens diferentes em cada volume, cada 

um com objetivos específicos, como narra Timaia: 
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Os três CDs eles tem alguns objetivos muito particulares assim, e isso 

querendo ou não, você podem até pensar que é um discurso preparado, 

mais não é! Assim, ele nasce com naturalidade não sei por que, mais de 

alguma forma nasce com naturalidade, assim como foi o primeiro Em Cada 

Som Uma História. Então o segundo com mais critica, o momento das 

usinas, era um momento de muita pressão na gente, o momento fez com 

que a naturalidade daquela passagem ruim, fez com que a gente colocasse 

o sentimento da gente para aquele momento ali. Agora a gente tá falando 

do valor né, o valor que é preciso fortalecer é preciso... ele vai nascendo 

assim com muita naturalidade, não é uma coisa pensada, coisa técnica né. 

Por isso que eu falo que a questão do sentimento é um negócio fantástico 

que a gente conseguiu colocar dentro de qualquer movimento, qualquer arte 

né, ele fica muito maior, nossa ele acaba indo muito mais além do que a 

gente espera, o próprio Minhas Raízes foi um exemplo disso foi além do 

que a gente esperava”. 

 

                                                          (Timaia Nunes, 42 anos) 

 

Na narrativa do Timaia Nunes, podemos observar que o compositor apresenta o 

trabalho elaborado pelo grupo como uma forma natural e verdadeira, onde o narrador 

apresenta a conjuntura que cria o processo de formação de uma ideia, logo esta ideia é 

formulada pelo momento em que o grupo está vivendo, e desta maneira este momento se 

reflete nas canções como instrumento que protege e guarda o seu modo natural de ser. 

Portanto, este mesmo valor expresso pelo Narrador contribui de forma ativa e clara 

para preservar este modo de vida simples dos povos que fazem parte da história encantada 

da doce Nazaré. Desta maneira se faz de profunda importância o trabalho do grupo Minhas 

Raízes para guardar e narrar este modo de vida que é seu maior patrimônio cultura, sua 

identidade e seus costumes, um sentimento que não é imposto, é refletido de forma natural 

e verdadeira por meio de vários acordes que compõe a canções inspiradas no jeito simples 

de viver em Nazaré. 

 

3.3. Identidades, o Orgulho de ser Beradeiro 

O trabalho do grupo Minhas Raízes, é de fundamental importância como um auto-

reconhecimento de identidade e fortalecimento desse patrimônio cultural que aborda a 

comunidade de Nazaré. 

O orgulho de ser beradeiro é carregado por cada um deles, como uma semente 

plantada pelo grande patriarca seu Maciel e hoje semeada também por Timaia e todo o 
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grupo, e também naqueles parceiros que acreditam na música, na dança, nas artes como 

uma ferramenta de articulação para esse fortalecimento e preservação de identidade e 

modo de vida tradicional. 

Acreditamos que esse modo de vida dever ser preservado por diversos motivos 

sociais, pelas pessoas que não devem ser esquecidas, pelos costumes que não podem ser 

desfeitos, onde muitos ribeirinhos têm esse modo de vida como o único modo que lhe 

pertence. Como riqueza natural, a fartura da pesca, do plantar, do cultivar a própria horta no 

fundo do quintal, da infância em poder correr nos campos, brincar na terra e pular n’água, 

vivência hoje que sofrem certas ameaças e preconceito na sociedade atual. O Minhas 

Raízes vêm com esse principal propósito, mostrando por meio da música um lugar 

encantado e mágico que cantam a comunidade de Nazaré e toda a riqueza que lhe rodeia 

com as belas árvores, frutos e folhas, assim como também os lagos tão fartos. 

Este patrimônio de Nazaré, são modos de vida que possuem significados simbólicos, 

são sonhos apreciados em valores sociais, sonho de liberdade, sonho em contar histórias, 

sonhos em ser protagonista da sua própria história. E esta história de resistência é 

apresentada nos danças, nas músicas, nos festejos, principalmente no comprometimento de 

muitos em realizar as festas, e de participar de cada manifestação dentro da comunidade,  

este reconhecimento local é representado da mesma maneira fora da comunidade, o 

orgulho de dizer sou beradeiro mesmo! 

Esta afirmação de identidade é refletida de forma admirável no trabalho do grupo 

Minhas Raízes que hoje atua como cartão postal do Patrimônio Cultural da comunidade de 

Nazaré, um exemplo, de resistência e luta que utiliza a música como seu instrumento de luta 

e resistência. Patrimônio este encontrado no simples gesto de colher a fruta, de correr 

descalço, de pular n’água, patrimônio cheio de riqueza e simplicidade expressada no sorriso 

de cada ser que é feliz por morar em seu lugar de memória. 

Pois muitas comunidades foram perdidas, e muitas memórias não registradas 

levadas pelas águas do esquecimento, desta maneira reconhecemos, que é de fundamental 

importância de trabalhos como os do grupo Minhas Raízes, gerado pelo amor ao local, 

sentimento de pertencimento e de esperança, em muitas gerações para que Nazaré 

continue encantada. 

Que este orgulho de ser beradeiro perdurem por longos séculos e que esta semente 

de esperança, traga frutos mais esperançosos ainda, e que este trabalho seja só mais um 

de vários aspectos desse patrimônio cultural riquíssimo, e que Nazaré sirva de exemplo de 

resistência a outras comunidades, e que as histórias, e as pessoas, não se percam e sejam 

sempre lembradas. E que cada música sirva de inspiração para outras pessoas conheceram 

a comunidade, e cada personagem que a compõe o som de cada história. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Acreditamos que o trabalho do grupo Minhas Raízes, é um forte representante da 

cultura tradicional ribeirinha de Nazaré, dentro do contexto cultural amazônico. As músicas 

trabalhadas pelo grupo são atos de protesto que levam ao mundo todas as reivindicações 

de direitos e da violação que os povos tradicionais vêm sofrendo. 

Podemos concluir com este trabalho, que o grupo Minhas Raízes possui grande 

importância para a preservação do patrimônio cultural e dos modos de vida da comunidade 

de Nazaré, suas músicas são ferramentas que salvaguardam os modos de viver do homem 

amazônico. Acreditando assim, que suas músicas são instrumentos fomentadores de 

cultura, e narrativas melódicas de memória guardam lembrança que são praticadas até os 

dias de hoje pelo homem que compõe a vida amazônica.  

O grupo hoje também tem o Instituto Minhas Raízes, como instrumento legal de 

apoio ao grupo e o desenvolvimento da cultura local, e que tem trabalhado ativamente para 

promover ações e divulgações que expandem o trabalho do grupo e a comunidade de 

Nazaré.  

O trabalho desenvolvido pelo grupo, também pode ser visto como uma ferramenta de 

transformação social que trabalha a educação através da arte. Os meninos que entraram 

ainda criança no grupo, hoje ocupam espaços na Universidade Federal de Rondônia 

difundindo a cultura da comunidade de Nazaré dentro das cadeiras acadêmicas e rompendo 

as barreiras do preconceito e dificuldade social.  

Hoje o grupo tem conquistado grandes espaços de difusão cultural, suas músicas 

têm entrado em diversos repertórios musicais, tanto pelos cantores regionais como no 

reconhecimento do poder público. O grupo participou recentemente de uma moção de 

aplausos organizada pela câmara de vereadores municipais, que parabenizaram o grupo 

pelo trabalho representativo da comunidade de Nazaré.  

O trabalho do grupo também foi fonte inspiradora para a Companhia Beradeira de 

Teatro, que tem retratado por meio do teatro, a comunidade de Nazaré e o trabalho do 

grupo Minhas Raízes através da peça Saga Beradeira, que ilustra de forma poética e critica 

a vida homem amazônico que tem seu curso de vida modificado pela cheia inesperada do 

rio, e que relata o olhar de fora para com o homem ribeirinho. Esta peça teve participação de 

alguns componentes do grupo Minhas Raízes com o contexto histórico local e com as 

músicas do grupo que foram apresentadas na peça. 

Portanto, acreditamos que o grupo Minhas Raízes atua como um difusor da cultura 

ribeirinha, em especial de Nazaré, e contribui de forma ativa no reconhecimento desta 

identidade local, e canta com orgulho de ser beradeiro, construindo assim, um papel de 
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fundamental importância para o reconhecimento e preservação do patrimônio cultural 

imaterial e material que engloba o contexto amazônico, marcado pelo sentimento de cantar 

sua raiz e sua história, contida na memória, isso é o que faz feliz o coração de cada um do 

grupo Minhas Raízes. 
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6. ANEXOS 

 

Anexo A – Narrativa de Timaia dos Santos Nunes 

 

Entrevista Realizada dia, 18 de Novembro de 2015  

Timaia Dos Santos Nunes, 42 anos 

 

“Eu nasci em Porto Velho, na realidade minha mãe foi ganhar em Porto Velho, só 

que eu vivi aqui quando criança. A história de Nazaré assim, a gente acaba. eu 

particularmente acabo conhecendo muita coisa hoje que não conhecia. E às vezes a gente 

super valoriza demais, essa pessoa do meu pai né, mais só que se for olhar um monte de 

coisa que aconteceu antes dele, Nazaré tem uma riqueza muito grande antes mesmo do pai 

chegar né, então, antes do pai chegar já acontecia muita coisas, movimento cultural, de sei 

lá! A vida em si de Nazaré, até a própria história de Nazaré, ela foi um porto de borracha né! 

Ela foi um dos grandes portos de borracha, mais assim, com ela veio muita coisa boa 

também pra Nazaré, por exemplo, um dia desse eu soube daqui da minha sogra né, que no 

ano de 54 já tinha a brincadeira do boi, então, pra mim até então, quem começo a história 

do boi foi o seu Venâncio a pouco tempo, então, só que já existia bem antes do pai chegar, 

já tinha já, a brincadeira. E quer falar um pouquinho também (se referiu a Dona Aleita, que 

passada pela cozinha no momento) Aí, é claro que, a vinda do pai, eu acredito que com a 

vinda dele acabou fortalecendo tudo isso que era feito com muita naturalidade antes, antes 

mesmo dele chegar, como o pai tinha uma visão cultural muito forte, de valorização, então, é 

claro que ele fazia de tudo pra poder colocar nas crianças, nos jovens, na escola, fora da 

escola que isso era um patrimônio de valor inestimável. E tanto é que as crianças daquele 

tempo, antes de mim mesmo ou da minha geração, eles falavam muito sobre isso, quando 

falam de professor Maciel, eles falam muito desse valor, e eles já falam de coisas que eles 

consideravam fantástico pra época, até hoje eles ainda lembram né! Então assim, a 

valorização, ele conseguiu colocar esse sentimento de valor, de identidade cultural nas 

pessoas, era muito forte, então a vinda dele aqui foi essencial nessa coisa de patrimônio de 

cultura pra essa comunidade, e, o Minhas Raízes, na realidade fortaleceu mais ainda né, o 

pai quando falava em Minhas Raízes, ele sempre se emocionava cada vez que ele falava, 

por que o Minhas Raízes é o grande cartão postal né, da comunidade de Nazaré, tanto é 

que muitas vezes ele falava tanto pra mim quanto pro Tulio que a gente tava mais na frente 

disso, não deixar nunca, nunca o grupo se acabar né, por que o grupo ele acabou 
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mostrando tudo isso que a gente tem de bom que era preciso mostrar né, como valor dessa 

comunidade, seu potencial né! Então, eu acho que o grupo assim, por dádiva de Deus 

mesmo, ele surgiu exatamente na hora certinha, por que o pai morreu né! Assim, a gente 

acabou colocando a carga pra continuar e se não acontecesse isso, se o grupo não 

acontecesse o grupo ia continuar assim, algumas coisas e tal, mas não ia ter esse mesmo 

valor sabe?! Então o grupo, o pai, como eu to te falando, super valorizando de mais parece 

que só ele fez, não! Existiam outras pessoas que também foram muito importantes nesse 

processo, que acabam levando isso mais longe, e valorizando e dizendo que isso é 

importante, é tão bom, por que não se fecha só em família Maciel né. Quando eu era criança 

o pai falava muito, ô! Eu não vou te dizer datas que eu sou péssimo em datas, mas o que eu 

posso te falar é que, ele falava antes né, é que, mesmo durante a vida dele aqui, a 

comunidade era uma comunidade muito pacata pra época igual a todas elas, eu me lembro 

que ele falava assim ‘quando eu cheguei aqui, as jovens de 17 e 18 anos tudo analfabeta’ 

era difícil uma escola nessas comunidades, e ele até falava assim ‘meu filho tenho muita 

coisa que me arrependo de ter feito’ como, por exemplo, o sistema daquele tempo de 

educação era muito rigoroso, em tempo de ditadura e toda aquela confusão, então o 

sistema de educação tinha aquele negocio de palmatória de rigidez tal, e ele fazia 

exatamente isso, não por que ele era um cara maldoso, por que era o sistema né, então 

assim, ele falando pra mim ‘eu não faço mais isso nunca na minha vida’ entendeu?! Então 

quer dizer ele falava ‘ quantas vezes eu fazia aquelas meninona, moçona de 16, 17 anos de 

joelho em cima do milho, andando de castigo né! Entendeu?! Ele falava isso assim, com um 

certo arrependimento, mas que quando ele chegou aqui, era muito difícil o sistema 

educativo, então ele acabou organizando tudo isso colocando esse papel de educação em si 

também como um valor muito grande, ele fala que a escola daqui ficou com um tal 

reconhecimento que vinha gente do Cuniã e de outras comunidades distantes cara , pra 

morar aqui com suas famílias entendeu?! Assim, você imagina um local que não tinha até 

então educação, o aluno estudava, fazia teatro, fazia música, fazia mil e uma coisas no 

passado. Hoje é mais comum né?! Imagina isso há muito tempo atrás, sem recurso nenhum, 

assim, pô! Quem é o jovem que não quer participar de uma atividade diferente? Hoje em dia 

pode até serem valores diferentes, mas, é como se fosse, eu fico imaginando as vezes isso, 

como se fosse a internet na atualidade né! Uma coisa nova que todo mundo quer participar, 

todo mundo quer vê e tal, e acho que isso era assim mesmo, a escola de Nazaré, Floreano 

Peixoto né, vamos lá e tal, a educação é muito boa e o pai realmente é difícil encontrar um 

professor com tanta dedicação assim e tanta sabedoria como ele. O pai veio pra Nazaré ele 

tinha 17 anos, eu não sei quantos anos tem a comunidade de Nazaré direitinho, esse 

negócio de data eu não sei cara! (Risos) só sei que é muito antiga né?! Mas é muito antigo 
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cara, muito antigo! Olha, eu acho que as pessoas que passaram por aqui, que mesmo que 

foram esquecidas acho que seria importante assim, colocar aquelas pessoas que passaram, 

que construíram essa história junto o pai e os outros mais. Aí tem também aquela coisa que 

foi considerada que foi assim um, mesmo que foi um período importante pra a construção da 

historia. Tem um fato importante que eu me lembro que eu tinha uns 6 a 7 anos mais ou 

menos, que o pai fez, acho que já comentei com vocês isso,que aconteceu a enchente, aí 

todo mundo começou a ir embora, o pessoal foi ficando desanimado, aí ele construiu junto 

com alguns jovens seminaristas, um banco escolar e lá ele tinha um recurso bom na época 

federal, ganhava bem e ele colocou metade desse recurso no banco comprando 

mercadoria, confecções essas coisas pra gerar uma rende pra emprestar dinheiro pro 

pessoal replantar, por que tinha perdido tudo, banana na época até então era a base da 

economia de Nazaré, era a agricultura, até pescar era difícil de vender era mais pra 

subsistência mesmo, a agricultura era forte, então, o pessoal foram, queriam embora 

mesmo, aí o que ele fez, ele era tão apaixonado por Nazaré que ele fez um negócio e tinha 

também a cédula, eu não sei, eu escutei desses antigos falando que tinha a cédula turrinha, 

tipo dinheiro, uma economia local e provisória, depois que eu vim entender, ai eu perguntei 

‘pai’ isso bem depois né, ‘ por que o senhor fez a... Por que não manteve e tal né?!’ ai que 

pergunta idiota né?! (risos) ai ele disse assim, ‘não meu filho era só um negócio provisório 

pro pessoal não ir embora’ o pessoal pegava uma grana e ia replantar de novo e ia construir 

as coisas pra se manter aqui senão a comunidade ia acabar e tal, tinha muito amigos indo 

embora ele ficou meio, e realmente foi isso! Foi provisório. Esse é um dos momentos assim 

que eu... é marcante né. Assim como outras, inclusive quando ele falava dessa história ele 

sempre citava Boa Hora, que era uma comunidade grande, um povoado grande. Bom Será, 

era comunidade grande bem maior que aqui, muito mais desenvolvido que aqui e acabou, 

entendeu?! Então assim, ele imaginava, ele era um visionário o pai né, começava a olhar as 

outras histórias e pô, eu não vou deixar na minha comunidade acontecer o mesmo 

entende?! Então ele acabava, e eu acredito que esse patrimônio histórico, essa visão é 

esses valores que tem hoje na comunidade, ele teve um papel muito importante, não tem 

como negar que uma coisa que eu acho que tá acima de lei e acima de qualquer coisa, eu 

sempre falo isso quando eu, quando o pessoal vem me perguntar né, é a questão do 

sentimento. O sentimento é o que faz com que a gente continue sempre. Então assim, não 

existe lei maior que a gente se apropriar de uma coisa, e ter amor por uma coisa e continuar 

sem questão financeira, sem política, sem ligar pra condição entendeu?! Então assim, só 

uma coisa, um valor maior que não tem lei que sei lá, é um tipo que coisa que é por isso que 

a aqui, Nazaré, eu acho que além dessa história do pai, é uma comunidade assim 

abençoada nesse aspecto, por que se você for construir um, pensar em construir um novo 
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Minhas Raízes hoje, dá pra construir se você quiser construir um grupo de teatro aqui, você 

constrói! Um grupo de dança nem se fala, por que as pessoas elas conseguem fazer, as 

famílias que estão aqui, que ficaram que vieram, são família de pessoas que tem talento, 

não é só família de Timaia, claro que a gente faz o cargo chefe, mas as outras famílias elas 

tem o dom também, por isso podem dizer que é uma comunidade abençoada, né?! Parece 

que Deus pegou assim, escolheu as pessoas pra vim morar em Nazaré, vocês 

presenciaram um exemplo disso, você vai assistir a brincadeira do boi, você vê, sente a 

alegria, a energia das crianças em fazer, faz com paixão mesmo entendeu?! Então assim, é 

muito difícil alguma coisa que possa tirar isso deles né! Mais pra frente quem sabe, quando 

se tornarem jovens e tal, mas esquecer não. Eles podem se afastar, mas esquecer 

totalmente é impossível. O grupo Minhas Raízes influência com certeza na educação e no 

reconhecimento da comunidade, tanto as crianças como o pais mesmo, e não só daqui, das 

outras comunidades também tem o Minhas Raízes como referência, não como exatamente 

um grupo, mas como um exemplo de que a sua cultura, sua identidade tem um valor né. 

Quando os meninos participaram do teatro eu até fiz um comentário com o Rodrigo, que 

essa sacada de fazer um lance desse estilo (se refere à Peça Saga Beradeira) ele vai 

quebrando os paradigmas do preconceito, um bucado de coisas que a comunidade ainda 

leva, não tem jeito. Mas o que acaba colocando isso, passando por cima disso né! Então o 

Minhas Raízes no começo ele sofreu muito com isso, eu não, eu tenho uma consciência 

sobre isso né! Mas as crianças nossa, era criança ‘ah papai falou que isso aí é coisa do cão’ 

que às vezes era evangélico. Uma vez teve duas meninas que elas cantavam pra caramba 

as meninas, evangélicas às meninas, elas ficavam me cercando ‘professor, queria cantar no 

grupo e tal’ um dia eu convidei, cara! A mãe dela me peitou. Cara, era pra ir para o rio +20, 

pra conferência de educação, eu fiz o convite pra elas. Eu pensei assim, os pais na hora 

vão. Pra ir pra Brasília, representar o estado de Rondônia. A mãe delas me peitou no meio 

da rua, falou pra eu não chamar mais não, falou um bucado de coisa, um montão pra mim, 

que isso era coisa do cão e não sei quê! Então, o Minhas Raízes, agora por incrível que 

pareça às coisas estão bem, até esse conflito de religião até isso, os evangélicos de hoje 

assim, eles tá, já vejo eles falando assim ‘poxa! Meu filho é doido pra entrar no Minhas 

Raizes’ entendeu?! Então até isso já tá mudando a consciência deles com relação a isso.  

Eu particularmente escolhia as crianças assim, com a observação do adulto entendeu?! Mas 

eu via o lado da criança, essas meninas entendeu?! Aí eu chamava elas no particular né, na 

escola ou em outros lugares, eu dizia ‘oh não fica assim não, vocês tem um talento enorme 

e tal’ pra não desanimar. Por que os adultos mesmo têm essa visão equivocada né, e 

acabam poxa! É uma criança né, mas eu na maior naturalidade não criava clima também 

não, com nenhum pai. Sempre fui muito aberto eu, até hoje assim, qualquer canto que eu 
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chegue, por que a gente sabe que tem gente de todo jeito, de religiões e a gente têm que 

saber li dar não tem jeito, e nesse ponto de vista eu sou muito aberto, eu me lembro que na 

escola, trabalhei num projeto Ribeirinho onde eu acabei conhecendo outras realidades, de 

outros lugares que não é Nazaré mas assim, um pouco diferente né, que as crianças nunca 

tiveram oportunidade de nada mesmo assim, só era o B A BÀ e pronto acabou! Se fosse de 

qualquer jeito mesmo, e você nem imagina que já foi ao contrário. Eu me lembro que no 

Cuniã, eu trabalhei com Artes e Língua Portuguesa, eu gostava de trabalhar assim dessa 

maneira assim, sair da sala de aula, vamos trabalhar produção de texto, vamos contar 

nossas histórias, vamos montar música sobre nossa história, vamos fazer um teatrinho 

sobre sei lá, uma história que vocês contam, são a narração vamos escrever e tal né. E os 

evangélicos das outras comunidades todos participavam se era de teatro se era de. Só não 

de dança, mas de música e de teatro eles participavam mesmo, e a gente fazia amostra 

cultural no final, que era a socialização dos trabalhos que eram feitos em sala do projeto. 

Rapaz! Lotava assim, por que eram eles fazendo e construindo uma coisa que era produção 

deles, entendeu! Só pra tu vê, as comunidades sentem a necessidade de oportunidades né, 

que eles têm um potencial mas não conhecem, então isso passa por cima de religião, passa 

por cima de um monte de coisa né! Nazaré é engraçada porque, como falam santo de casa 

não faz milagre né! Quando tu tá habituado a fazer uma coisa tu acaba desvalorizando, 

acaba. É claro que Nazaré é que nem aconteceu no festejo, eu fiquei muito chateado com 

algumas coisas aqui né, que aconteceu por causa disso, não é 100% que valoriza não, 

sempre tem aqueles que não valorizam, muito difícil, ou o valor dele seja diferente né, por 

exemplo, tem um cara que ele é da bagaceira como a gente fala né, o lance da cultura dele 

é beber e tal, mas como eu sei que ele é assim eu não vou, o jeito dele é assim. A primeira 

música do grupo foi o Tulio que fez, ela era uma música que eles cantaram e nem pensaram 

no grupo ainda, depois que eles, a ex-mulher do Tulio, a Silvia Helena, essa aqui ó (pegou o 

violão e cantou Minhas Veias) essa foi uma das primeiras. Olha a Velha Guarda, porque 

assim, musicalmente ele é muito diferente da velha guarda o estilo musical tipo isso (pegou 

o violão e tocou) “não posso ficar nem mais um minuto” então, eles cantam uma coisa 

assim, mais popular, mais conhecida né! Que não tem muito haver com o Minhas Raízes, 

que fala da gente. O Minhas Raizes, ele vem com essa proposta, mas é claro que essa 

questão do valor veio deles sim, mas a gente vem com uma proposta diferente entendeu? Aí 

na época eu era presidente da associação aqui, cheio de vigor com uns 24, 25 anos, uma 

coisa assim... Aí o que acontece, o Tulio tava com uma proposta de, alias não foi nem o 

Tulio, foi a ex esposa dele a Silvia Helena, eles fizeram junto eu acho, aí a Silvia Helena 

sugeriu a ideia de fazer um grupo, mas esse grupo não era justamente que tinha todas as 

crianças da comunidade, era um grupo mais familiar. Então a menina fazia solo, a filha da 
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minha irmã, a mais velha, a Taiana, montava esse grupo com os meninos né, e esse grupo 

fazia um grupo só dá família, mas que não tinha nem nome até então, ninguém tinha nem 

escolhido o nome nem nada e nem pensado. Só que como eu tava aqui já com uma ideia de 

trabalhar com meus instrumentos que eu sou loco por instrumento de percussão em si né, 

pensei em fazer um lance com os instrumentos daqui, com coisas da floresta. Ai foi quando 

a gente junto tudo aí eu falei ‘Tulio, então vamos juntar vamos fazer o grupo, mas o grupo 

vai tocar com os instrumentos que a gente faz pra mostrar e tal e até pra vender mesmo, de 

repente trabalhar com alguma coisa desse tipo’ ah! Bacana! Beleza e tal, só que depois a 

menina que ia fazer solo pra gente da família, pro grupo, ela foi embora. A minha irmã tem 

um filho que é autista né, aí o tratamento foi feito em Minas, aí ela foi embora junto com a 

menina, até hoje ela mora lá. Aí o que acontece, aí nisso foi quando a gente junto né, por 

que não faz um grupo e tal, junta o da família e seleciona alguns da comunidade, aí foi 

quando surgiu então a gente fez os festivais pra selecionar as crianças que tinham o dom 

pra cantar outros pra tocar e tal o pai era vivo... Nossa o pai... Era da velha guarda ensaiava 

na igrejinha, aí começou a história do Minhas Raízes, é que nem eu te falei, como era muito 

forte esse lance do preconceito, muitos meninos desistiram, os próprios pais criticavam, 

muitos desistiram, era se eu não me engano, era quase 40 componentes, era um coral com 

instrumentistas, muita gente! Pra gente sair era quase que impossível. Aí o que aconteceu, 

nos fizemos umas duas apresentações aqui aí o pessoal ficaram meio desanimado de tocar 

só aqui dentro, não vem nenhum pessoal assistir e tal, e muitos desanimaram, ficaram 25. 

Aí na primeira apresentação em Porto Velho, nos fomos em 25 pessoas, tem até ali na foto, 

na Ivan Marrocos. Daí então, nos fizemos mais músicas né, a prefeitura na época gostou 

muito do trabalho, valorizou bastante, eles deram a oportunidade de gravar o primeiro cd, a 

mudança principal foi a questão da proposta mesmo, a primeira era mais educativa mais 

tocada pras crianças, e aí o tempo mesmo fez com que a proposta fosse mudando, por que 

eles foram crescendo, mas nem foi tanto por causa da vergonha não, a proposta mesmo do 

Minhas raízes, minha mais do Tulio né, em fazer umas músicas mais em políticas e tal, e 

tanto que as músicas do segundo CD são mais... O outro não tinha esse compromisso não, 

era mais mostrar o cotidiano, que fala das lendas, e esse outro o terceiro, ele já vem mais 

com a proposta de identidade mesmo, quase todas as músicas elas falam de... Inclusive 

essa aqui ó que é uma que foi feita agora... O boi curumim é outra coisa... Fiz uma música 

que ela tem o refrão assim, vou cantar ela:  

 

“corre um rio em nossa vida  

e o passado é algo bom da natureza...  

esse chão que chora e planta sem parar, 

ninguém ouve um passarinho a cantar, 
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vem a chuva e o verão já se perdeu,  

mais o fim de algo bom que aconteceu 

e a semente que resistiu vai florescer  

é a vida em mais um dia pra viver, 

 

 meu amor minha raízes, 

 vou navegar vou contando minha história, 

 isso é que me faz feliz,  

vou semear na cultura e na memória, 

 a canção que não tem fim, 

 só tem amor sentimento que não cala, 

 faz feliz meu coração”  

 

Então, assim, Meu Amor Minha Raiz né, vou navegar vou contando minhas histórias, 

isso é o que me faz feliz, vou semear na cultura e na memória a canção que não tem fim, só 

tem amor, sentimento que não para, faz feliz meu coração. O sentimento que não pode para 

é o sentimento de identidade de cultura, então, a música que o Tulio fez também ela se 

baseia por essa linha de patrimônio, de identidade, de valor. Ela vem com certeza com esse 

toque, ela já é né. Eu acho que todos os três CDs eles tem alguns objetivos muito 

particulares assim, e isso querendo ou não, você podem até pensar que é um discurso 

preparado, mas não é! Assim, ele nasce com naturalidade não sei por que, mas de alguma 

forma nasce com naturalidade, assim como foi o primeiro Em Cada Som Uma História. 

Então, o segundo com mais critica, o momento das usinas, era um momento de muita 

pressão na gente, o momento fez com que a naturalidade daquela passagem ruim, fez com 

que a gente colocasse o sentimento da gente para aquele momento ali. Agora a gente tá 

falando do valor né, o valor que é preciso fortalecer é preciso... Ele vai nascendo assim com 

muita naturalidade, não é uma coisa pensada, coisa técnica né. Por isso que eu falo que a 

questão do sentimento é um negócio fantástico que a gente conseguiu colocar dentro de 

qualquer movimento, qualquer arte né, ele fica muito maior, nossa ele acaba indo muito 

mais além do que a gente espera, o próprio Minhas Raízes foi um exemplo disso foi além do 

que a gente esperava. Essa pegada de aproximar e gerar esse sentimento, que envolve a 

arte que faz a música fazer sentido na vida de cada um deles, o sentimento é muito 

particular isso sabe! Tanto eu como o Tulio, mais eu por que eu fico aqui, o Tulio acaba 

sendo o personagem mais urbano né, eu moro aqui, ás vezes a gente já participou de 

alguns eventos né, já assiste artistas regionais de porto velho, de todas as áreas de teatro e 

música principalmente, e a gente começa a observar a fala deles né, a própria música a 

própria letra, e eles têm uma linguagem muito de beiradero, beradeiro, beradeiro, mas eu 

não consigo enxergar um pouco de sentimento cara! Né não?! Não sei se, acho que às 
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vezes converso assim com o Tulio, eu não consegui vê nas músicas deles esse negócio que 

to falando pra vocês aqui. Esse é o grande, pra mim esse é a grande fala que eu desejo 

entendeu? Somos-nos todos os seres iguais, com a mesmo capacidade, porra! Quem te 

garante que eu não posso ser um médico? Agora a minha cultura me faz inferior por quê? 

Besta né! Tu tinha me perguntado do Boi, a diferença do boi, me deixa eu falar aqui (risos) ó 

a história do boi é importante falar, eu acho legal. Olha só, eu digo assim, com toda 

propriedade mesmo, assim, de vê e olhar como experiência própria mesmo as crianças 

observar mesmo assim e tudo. Não só das crianças, mas do pessoal que participa, o lance 

do boi ele é até mais forte do que o lance do Minhas Raizes, eu acho assim sabe! Ele tem 

uma energia muito forte, ele contagia e não só as pessoas daqui mais os de fora também 

são como se ele tivesse uma energia que puxasse ele sabe! Cada ano que passa eu vejo 

mais crianças entrando, mais crianças se envolvendo, e pegando amor por aquilo, então eu 

acho que a brincadeira do boi ela é tipo uma raízes mesmo, que saiu do Minhas Raízes e tá 

puxando e construindo um laço de sentimento também. O boi é uma ramificação que esta 

ganhando uma proporção grande também e oportunizando um monte de criança que gosta 

de fazer, eu observo cada um, cada criança cada pessoa adulta. Ah! O fulano fez uma 

fantasia, uma admiração em pô fui eu que fiz e tal, ainda têm tudo isso. Não interessa se fui 

eu que fiz a bandeirinha, se foi eu que fiz, ele é parte disso tudo. Então o sentimento é muito 

grande de todas as partes assim. Agora o porquê do lançamento do CD é questão do 

patrimônio, identidade também. Por que olha, eu tenho um livro um caderno preto que ele 

tem todas as minhas músicas todas as minhas composições de toadas e algumas também 

do Minhas Raizes e todas as composições também daqueles espetáculo de teatro que eu 

falei pra vocês? Tem lá, e só que até então, tá ali só, tem música que eu tenho anotada 

mais não tenho a melodia, que eu não tenho gravada, tá se perdendo, aí o que eu vou fazer 

então, o Teimar, não foi nem o Teimar, foi a Marcelle, ela chegou naquele momento assim, 

que eu tava precisando, aliás, eu não, nós eu, Teimar e o Tulio tava precisando registrar 

isso. Pra não se perder, cada ano que passa eu vou fazendo as músicas, vou fazendo, aí 

vai vai, aí vão sendo esquecidas e não tem um registro, que vê ó! Mas foi muito importante 

essa história de gravar o CD, então aí já vai ser o registro do boi curumim, o pessoal que 

dança, que brinca, vão escutar, vão ter seu CDzinho de alguma maneira vamos fortalecer 

isso. Tem a música de todos os personagens do boi. Da padroeira, da cunhã porã, da rainha 

do lago, rainha do folclore, da porta estandarte, Katirina, Cazumbá, vai ser essa aqui ó: 

 

“O meu boi já chegou, chegou 

Trazendo alegria trás meu boi pra brinca 

Traz meu boi curumim pra brincar 

Catirina passera traz meu boi para brincar 
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Hoje vim em clima de festa 

Na batida do bumbá 

 

Nazaré tem folia, tem festa de tradição 

Tem rainha, tem folclóri 

Tem festa, tem animação 

Katirina faceira vem pra arena 

Vem brincar, vem também dançar cazumbá 

Traz meu boi curumim pra brincar” 

 

A lenda do boi vem de outro estado com o pessoal nordestino né! Essa brincadeira 

do boi cada vez ficando mais, na verdade era bumba meu boi né, que ele tem um ritmo 

diferente, e o boi bumbá ele é “Tum Taqua tim Tum” (expressão rítmica) a batida é diferente, 

por isso que a meninada gosta mais, ela é mais acelerada, é igual essa aqui que eu fiz a 

mesma batida. Quer escutar a música da Dona Preta? Essa música aqui, eu já contei a 

história dessa música pra vocês? Eu sempre quis fazer uma música da Dona Preta, aí eu 

tenho um problema de esquecimento seriíssimo, principalmente de melodia. Eu copio, eu 

canso de copiar a letra todinha eu faço a melodia seu eu não gravar eu esqueço, aí fica a 

letra esquecida lá, e a melodia foi embora. E eu ainda vou falar sobre as melodias tá, não 

esqueci não. Aí o que acontece, eu não conseguia achar uma letra e uma melodia 

separada. Aí um dia eu fui pescar sozinho, olha só! A Dona Preta, os guias da Dona Preta 

são os tucuxis, os botos, e sempre quando eu saia aqui no lago, eles ficavam brincando, 

que eles gostam de ficar brincando, eu não tenho medo nenhum deles, nossa! Já aconteceu 

cada coisa assim, deles passar por baixo, pular por cima entendeu?! No meio do lago 

sozinho, sozinho, sozinho pescando. Vocês já viram o tamanho do meu casco? É menor do 

que aquele ali (apontou em direção do seu quintal) mais baixo, só cabe eu! Não cabe outro 

não. Aí nesse dia cara! Sério mesmo, veio uma melodia na minha cabeça, uma melodia, aí 

eu fiquei caramba! Eu gostei da melodia por incrível que pareça. Parece que só eu que 

gostei o Tulio não gostou muito não, eu percebi isso. E eu gostei tanto da melodia que eu 

queria voltar pra vim gravar a melodia, eu tava aqui no lago, eu queria voltar pra gravar a 

melodia. Falei não, vou pescar! Eu vou me lembrar, aí eu fui cantando só um pedaçim que 

eu consegui elaborar na minha cabeça né, o refrão, depois eu passo pra vocês, aí eu fui 

embora pescar, pesquei tal, aí quando foi de noite, aí eu me lembrei, eu peguei o violão né 

ai cara! Eu fui na nota que é a música, fui bem em cima da nota. E tu acreditas que eu 

consegui lembrar a melodia. Consegui me lembrar pela primeira vez da melodia, aí eu 

escrevi a letra da música. 
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“Nasceu menino, nas telha de palha 

dizem que o boto parteiro ajudou 

 

chicória e alho, mingau de caridade 

foi Dona Preta que assim ensinou 

 

é filho de caboca serena 

filho do boto e caboca sinhá 

 

mamãe me disse que naquela noite 

ouve laridos na beira do rio 

todo de branco subia o barranco 

pulavam n’água e boiavam no rio” 

 

É engraçada que a letra dessa música tem algumas partes que eu relato que quem 

não conhece Dona Preta não sabe o que é que eu to falando, tipo todo de branco subiu o 

branco subia o barranco pulava n’água e boiava no rio, sobe como pessoa e desce como 

boto, é não consegue né, aí ficou essa músiquinha gravada na minha cabeça eu não sei se 

ela vai ser gravada no CD, Dona Preta é um patrimônio vivo né, e essa aqui ó! : tá no 

imaginário social, nossa! E como tá oh! Como é que é filha? Vê se vocês já escutaram essa 

música um dia. E ela encaixa bem pra caramba na proposta do terceiro CD essa música. E 

eu não sei se o Tulio vai querer gravar também. Ela é bem pequinininha a letra dela, faz 

tanto tempo que eu esqueci a letra dela: 

 

“Nasceu bem lá no meio da mata  

Belo como uma cascata 

Menino raiz, menino feliz  

Tenho a certeza que sou,  

eu sou feliz por inteiro 

conheço todos os banzeiros  

é tudo que eu sempre quis  

 

acho feliz do que sou  

eu sou feliz por que eu sou  

uma jóia preciosa desse povo cachoeira,  

desse povo rio madeira” 

 

Ela é bem pequena ela, aí qualquer é a proposta?! É como um menino dos Minhas 

Raízes cantando, a importância que ele tem que ele é uma pedra preciosa do povo e ele se 
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sente feliz por isso. É bem pequena, mas a letra dela é boa. Nos nunca cantamos essa 

música né filha? Eu tenho uma de são Carlos, nunca mais eu cantei ela: “ Que maravilha é 

viver nessa virada” mas essa eu tenho escrita:  

 

“... e acordar cantando com o arasari,  

com jansanã e bem-te-vi ... 

sobe sobe sobe no banzeiro 

é regaço do caboco verdadeiro 

remar da ponta e da proa do remanso  

e na proa da canoa não se cansa de guiar 

 

que maravilha a linda igreja de são Carlos 

 que é feita a beira do madeira e o lugar  

igreja de nossa senhora aparecida 

marca historia da minha vida e da cultura popular  

 

sobe sobe sobe no banzeiro 

é o remanso do caboco beradeiro 

remado a polpa e da proa do remanso  

na subida boa da canoa  

e não se cansa de guiar” 

 

Essa música eu cantei numa festa da melancia que teve um ano, o pessoal de são 

Carlos tava tudo aí, “veio do meio da mata linda vida natural...” como é que começa ela? Me 

esqueci, tem essa aqui também:  

 

“vem pra beira do rio,  

Vem pra beira do rio  

Vem pra beira do rio 

Lugar melhor nunca se viu” 

 

Eu gosto mais das músicas do Tulio e ele gosta mais das minhas, eu não gosto das 

minhas músicas, gosto mais das dele. Tem uma que eu fiz, perai! Deixa eu pegar aqui meu 

caderno, aí eu me lembro o que é! perai, eu errei aqui na letra. Ah! Essa aqui também eu fiz 

na mesma época, em dois mil e onze, essa é pescaria o nome dela: 

 

“lá na beira do lago eu vi 

Um menino pescando eu vi  

Tem gaivota voando, jacaré comendo jaraqui 
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Lá na beira do lago é bom  

De pescar de canoa sim 

senta nela cagualha  

Pescar de zagalha, pegar surubim  

 

Lá na beira da praia  

é bom de vê o sol se pôr 

entrar nas águas sentir o calor  

beleza que eu tenho nas terras daqui 

como é bom se deitar  

ouvir passarada a cantar 

por que levantar é bom saber  

que tem mais um lindo dia pra gente pescar 

 

oh oh oh  

vem comigo meu rio meu amigo sou um pescador 

oh oh oh  

vem comigo meu rio meu amigo pras águas que for ” 

 

Essa aqui é de pescaria essa música. Eu tenho um monte de música, olha isso aqui 

foi um espetáculo ó! (folheando o caderno) eu até coloquei espetáculo, foi um casamento de 

quadrilha. “O inxiridinho do Madeira” que era o boto inxirido, tem tudinho aqui as falas ó, o 

boto... Essas aqui são todas as toadas tá vendo?! Dois mil e doze, dois mil e trezes, festa 

folclórica de São Pedro, introdução (lendo e folheando o caderno) agora eu gravo, antes eu 

perdia muita música por que eu não tinha um gravadorzinho. Agora não, eu chamo um dos 

meninos e peço pra eles gravar a melodia pra mim. Papai Noel na selva encantada ó! 

Aquela peça de teatro que falei pra vocês, tem a fala deles tudinho. Já essa música aqui ó! 

A proposta dela era uma música, uma homenagem ao seu Venâncio que foi quem trouxe o 

boi, eu cheguei a fazer até a melodia, essa é a letra “atenção minha galera que veio 

prestigiar nosso boi curumim, o boi do nosso espetáculo beradeiro, a paixão do nosso lugar. 

Alô, Alô minha gente que escuta...” essa aqui é uma das que eu perdi a melodia, “Alô, Alô 

minha gente que escuta nossa toada, escuta com muito carinho e toda essa meninada que 

nosso boi curumim tem alegria dobrada. Vou prestar minha homenagem com muito gosto e 

emoção ao fundador desse boi, eu Venâncio Brandão, do nosso boi curumim um abraço de 

coração. Peço ao nosso padroeiro que venha abençoar ao povo a nossa cultura e tradição 

do lugar, e essa nação beradeira e a cultura popular” é a letra de uma música, mas perdi a 

melodia. Ainda tem mais folha pra escrever, essa aqui é da padroeira: 
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“Flor de singela beleza vem abençoar  

Nossos caminhos a flora e a cultura que acessa  

Faz nos colorir, a alegria pulsar no coração,  

Procissão, um lovor momento de fé. 

Mãe querida de amor e encanto    

Mãe de Nazaré 

 

Com certeza a vida é mais vida 

Quando te suplico pra nos iluminar  

E chama que acende sempre quis esse povo cantar  

Recebe essa homenagem esse é meu jeito 

Mãe de te louvar 

 

Ale ale ale mãe padroeira,  

Ale Ale Ale minha estrela, 

beleza de graça e de esplendor  

ilumina meu chão, minha vida 

me enche de paz e amor  

 

padroeira do povo feliz 

padroeira do povo de fé 

padroeira do lago dos rio  

virgem santa mãe de Nazaré”  

 

Essa daqui é do boi curumim também, vai estar com certeza no CD do boi! É um dos 

personagens específicos.  

“Minha nação beradeira  

Que vem do norte traz no seu dote  

Muita alegria que contagia  

O jeito caboca de brincar de boi  

Minha vila tão querida, me traz alegria, 

minha paixão, a tradição de brincar de boi 

meu boi curumim, meu puro prazer de festejar,  

 

tem carimbó, tem seringando 

minha tradição, a tribo do boi, do boi curumim 

vamos brincar se apaixonar”  

 

Essa aqui ó! Voz ribeirinha é uma música que eu fiz pro Minhas Raízes também, eu 

perdi a melodia ó! “meu sorriso vem dos lagos dessas águas, dos banzeiros os caminhos da 
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minha casa, a paixão tá no som dos bem-te-vis das enxurradas, o barulho das palheiras 

balançar na imensidão da virgem mata. E a canção que faz o show ta na semente 

trabalhada, a semente de uma flor dessa floresta abençoada, tá no ouriço da castanha, na 

fruta do açaí, na fruta de taboca no botinho tucuxi. Tá no som do meu gambá, tá no bloco do 

tucumã, na alegria do caboco na história pra contar” e tem essas outras. E aqui estão meus 

projetos, meus instrumentos. (desenhado no caderno) alguns eu desenho, só pra ter 

mesmo. Os instrumentos têm alguns que já existe já, só que tem alguns que são 

convencionais. Que a gente faz só, e transforma em bio né, por exemplo, tem um tambor aí 

que é o tambor de fala que a gente chama, ele convencional mesmo, ele é feito de alumínio 

ou de ferro. Ele é assim (mexendo com o instrumento) a boca é aqui e aqui, ele é tanto pra 

baixo quanto pra cima, aí no meio dele, ele tem umas amarrações que conforme tu aperta 

ele, ele vai afinando. Só que aí eu fiz, hoje, eu não tenho mais nenhum, eu vendi o último 

que eu fiz pra vê se dava certo né eu coloquei duas castanha, uma boca pra cima, uma 

boca pra baixo. Coloquei no meio dele coloquei uma taboca. Aí o som dele fica tipo, o som 

vaza tanto pra baixo quanto pra cima, e fico lindo pô a estética dele, aí um cara que, até o 

Bira que compro muito conhecido em Porto Velho o Bira, a ideia foi pra construir uma 

característica própria pro grupo Minhas Raízes, pra tocar com os instrumentos. E também a 

ideia era vender mesmo, produzir pra gerar renda, e pra quem quisesse, mas o pessoal 

nunca se interessou não. Nunca valorizaram aqui, tantas vezes eu chamei os meninos do 

grupo mesmo, gente vai lá, eu vou ensinar vocês, é tão fácil de fazer, mas os meninos 

ninguém se interessou não, nem os meninos de casa. O Talison sabe fazer um monte de 

instrumento desse aí, ele faz instrumento brincando ele. Eu gosto de vez em quando, 

quando tô com tempo eu e o Américo, ele mesmo tem cumbuca, esses negócios pra vender. 

O Tanison faz pau de chuva com bambu. Eu acho que a maioria dos instrumentos tá lá em 

Porto velho, a bolsa dos instrumentos do Minhas Raízes tá tudo lá, eu tinha umas fotos, que 

tinha exposição dos nossos instrumentos lá no mercado cultural. Que até o Amazônia Brasil 

levou todos os coquinhos, a Renata! Tinha todos os instrumentos assim, um monte! Aí ele 

tinha cortado todo e desenhado, tinha, arara, colocava o toco e o instrumento em cima, 

muito lindo! Olha, eu gosto muito dessa música do Nilson Chaves:  

 

“Já aprendi voar 

Ancorar no espaço ao sentir cansaço 

Já aprendi nadar, como vive nu o cacique arara 

Usa sua tiara...”  

 

Eu gosto também dessa aqui ó, do raízes caboca: 
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“nos caminhos desse rio,  

Muita história pra contar  

Navegar nessa canoa  

É ter um mundo pra se embrenhar 

Cada canto esconde um corpo  

Cada homem e mulher 

 

Tem a fé, a força e a história 

Pra contar pra quem quiser 

Tem um bicho visageiro   

Que aparece no terreiro  

 

Tem um resador, tem um santo catingueiro  

Tem a cobra grande, que amanhece no arrobado  

Tem culher de caridade pra espantar o mal olhado,  

tem o boto sonso que aparece nos festejos  

pra fazer as moças liberarem os seus desejos 

eeeeêê 

 

todos os mistérios, dessa mata e dessa água 

esse povo usa pra espantar a mágoa  

pra sobreviver” 

 

Eu também gosto dessa aqui ó: 

 

“vai, vai remar  

Navegar na sua canoa sem mexer  

Sem ter ponto onde chegar 

Conhecendo a beira do madeira 

Bem nas águas das suas cachoeiras,  

Vai remar  

 

E na hora da volta, você vem e me conta  

A cultura e história dos povos que encontrou por lá 

Conta o caboca uma história bonita  

Que o boto rosa também tirava o chapéu  

De lua cheia no céu, vestido de prata  

Tomou a morena encantada tomou para o rio  

E essa mulher até hoje ninguém nunca viu 
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Peça licença pra entrar na floresta 

Por que mãe da mata é pura magia 

encanta você pra vocês se perder  

de um lado curupira muleque travesso  

saci perere, adora mangar de você  

tem a matinta pereira anuciando a morte 

quase noite inteira 

 

tem o curupira no meio da floresta com as patas pra tras  

coisa que o beradeiro que contou 

 foi caboco da beira do rio  

do norte do meu Brasil” 

 

Essa música é do filho do Zé catraca, o Silvio, ele vai fazer uma participação no boi 

curumim ele. Tem essa legal do primeiro CD:  

 

“O meu pai dizia,  

Menino te cuida o boto vai te pegar 

E na beira d’água ela falava  

Para de viajar  

 

Ela era da cidade, seu negoço era vaidade 

Cunhantã teimosa sobe o barranco 

Que eu vou te benzer, ela não ouvia  

Eu já sabia o que ia acontecer 

Fui correndo lá na beira,  

fui gritando o quê que eu faço? 

e a minha mãe dizia, lembra o que a vovó falava 

papai! Pega logo o pião roxo pra surrada a mana 

 pro boto pra se afastar  

 

papai! Eu lembrei que o boto tucuxi afasta  

o boto rosa pra não mais voltar  

 fui lá! e eu muito agustiada coloquei a mão na água  

e comecei cantar 

boto tucuxi, boto tucuxi 

tira o boto rosa daqui”  

 

Cara, na composição a gente mistura, tem coisas que a gente acredita e vê, que 

acaba passando, ou um medo, ou uma experiência. Por que essa coisa de espiritualidade 
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aqui acontece muito essas coisas, nossa! A gente vê cada coisa, fora do comum entendeu?!  

E isso acaba eu fico meio receoso pra falar isso pra vocês por que às vezes as pessoas de 

fora não acreditam, por exemplo, eu acredito que a mente é isso que a Dona Preta fala, eu 

acabo vendo algumas coisas entendeu?! Mas já tem algumas pessoas que falam que isso 

são uma besteira e tal. Nossa... Dona Preta é uma conhecida antiga, eu já vi menina da 

minha idade encarnando o boto querendo pular dentro do rio, falando grosso. Na época, me 

lembro até hoje, na época era tal de cabeça de cuia, as meninas não podiam passar por aí, 

na época eles chamavam de boca do furo né, se passasse menstruada eles perseguiam, 

eles encarnavam de alguma maneira nela e ela formou justamente nesse tempo, ela passou 

por lá e queriam levar ela. Essas coisas assim, eu já presenciei mesmo, eu acredito e 

presenciei. Tem uma coisa e outra que me falaram, mas quando eu coloco dentro da música 

é por que eu acredito e por que eu presenciei e presencio ainda, eu vi eu presenciei mesmo. 

A mata, a água, o rio, tem um poder muito grande, eles tem mistério muito grande, a Dona 

Preta mesmo os guias dela, eles falam que ‘tem muito mais olho n’água do que em terra’. 

Coisas que o homem desconhece totalmente, nossa assim, é uma fala dela, agora vai dizer 

que sim ou que não?! É por isso que eu digo cara! O Rodrigo foi genial, por que ele 

conseguiu entrar no lance desse, é como se fosse um beradeiro, ele colocou coisas lá como 

se ele vivesse mesmo, por que aquela frase dele de, quando ele fala os que ‘besta é quem 

acredita nessas histórias e mais besta ainda é quem dúvida delas’ então aquela fala ali é o 

que a gente costuma vê por aí ainda, naquele dia mesmo quando acabo a cena, eu vi os 

caras zombando lá fora, repetindo com outras palavras essa frase, quer dizer, são pessoas 

que não conhecem o beradão. Então Nati, com certeza tem mesmo, eu particularmente, o 

Tulio já não tem muito por que o Tulio não viveu aqui muito tempo. Então ele não presenciou 

muitas coisas que eu presenciei e presencio até hoje né. Nossa, tem alunos nosso aí agora 

esses dias, em Santa Catarina, esses dias ela é terrível, só vivia na Dona Preta lá, a menina 

não podia sair pro rio que eles ficavam atrás, aí a Dona Preta ela faz os remédio né, banho. 

Tem uma história do curupira, tá preparada pra escutar? Isso foi na enchente, olha só, essa 

mulher ela tinha duas crianças e tinha sempre uns cachorros grandes que acompanhava ela 

né, olha só, ela sempre passava pelo aquele caminho pra ir comprar as coisas na 

mercearia, aí numa dessas vezes, ela falando que deu uma doidera nela que ela se perdeu 

no caminho onde ela sempre passa, entendeu? E ela entrou na mata, foi alguma coisa 

misteriosa e ela entrou mesmo e se perdeu na mata e não conseguia achar o caminho de 

volta, nem com os cachorros ela falou que quando ela deu por si, ela tava era muito longe, 

muito longe mesmo, ela passou o dia todinho, ela conta que a noite ela escutava aquele 

bicho, mas sei lá ela não via, mas escutava, e o bicho batia nos cachorros, por que eles não 

se afastavam dela, eles ficava protegendo ela só que os cachorros viam, ela acha que eles 
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viam por eles avançavam e o bicho malinava deles, e eles gritavam igual uns doido, e ela 

dormiu na mata mesmo, ela falou que comeu castanha que ela achava, ela passou uma 

noite todinha e no outro dia, parece que a tarde se eu não me engano que ela falou que os 

caras soltavam foguetes, foi um monte de gente aqui pra ajudar a procurar, nesses lugares, 

soltavam foguetes e ela não escutava, de alguma maneira ela falou que não escutava. e 

essas histórias aí, elas são repetitivas, até hoje esse fato da mulher, eu não cheguei a 

escutar, mais o administrador ele tem gravado a fala dela. Como se alguém tivesse ali, 

alguém tampando o ouvido dela e ela não conseguisse escutar o pessoal gritando e 

atirando. Lá em Bom Será quando tinha gente morando, aconteceu assim à mesma coisa, 

uma menina sumiu eles procuraram, procuraram e não acharam a menina, aí eles foram na 

Dona Preta, aí a Dona Preta falou assim ‘oh vocês vão ela tá assim, dentro do pau, vocês 

estão passando perto dela e não estão conseguindo vê, aí ela passou uns remédios né pra 

eles, aí eles passaram o remédio e eles foram com cachorro com tudo e não acharam a 

menina e voltaram lá de novo, aí ela disse ‘oh vocês vão achar mas ela já vai tá morta já’ e 

foi realmente, ela tava dentro do oco do pau, a meninazinha morta, ai ela falava que foi o 

curupira mesmo. Esse foi bem aqui perto não foi Talita? Esse do meninozinho a Talita tava, 

o pessoal conta que quando ele iludi uma pessoa ele faz com que a pessoa não escute. Aí a 

Talita se lembrou de assoviar não foi Talita? Aí ela começou a se comunicar com assovio, 

não foi? Ela assoviava já tava pro outro canto, até que acharam, e quando ele via as 

pessoas parecia que ele via um bicho. Entendeu?! Então são coisas que pra nos é normal e 

eu particularmente acredito, muito mistério que só quem vive acredita né. Que nem o 

pessoal do Napra né, às vezes fico meio receoso em contar as coisas pra eles que eu 

acredito e eles só escutam e não acreditam. Então não vai ter importância pra ti se tu não 

acreditas, então pra quê que eu vou falar né?!  E eu até nem fico chateado por conta disso 

né, eu posso ser um mentiroso por conta disso, mas eu não me chateio não, só que eu acho 

uma perca de tempo em falar uma coisa que você não acredite entende?! Olha, essas 

coisas sobre natural que eu já passei por certas situações, por isso, eu não tenho medo não. 

Mas eu tenho medo mais é de uma cobra, por que se ela me pega?  Ela é traiçoeira né! Oh! 

Teve uma vez que uma cobra não me pegou por que eu acho que ela estava afim de outra 

coisa. Bem aqui perto tem uma ponta de terra que ela fica meio baixa assim que é bom de 

matar peixe com zagalha, assim, tipo uma flecha. Aí eu passei na faixa de umas sete vezes 

no lugar, e toda vez que eu passava eu matava peixe toda vez, eu rodava e matava lá de 

novo, rodava matava lá de novo, entendeu?! Cara, quando você foca assim no escuro a 

tocha da lanterna tu consegue perceber o movimento de alguma coisa no lado né. Eu tava 

focando assim, ó aí eu vi que a árvore se mexeu pra cima, aí aquilo eu já fiquei assim 

esperto, a árvore se mexendo pra cima? Ela mexe pro lado né, cara quando eu fui focando, 
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era uma árvore mais grossa do que aquela ali um pouco, a cobra era mais ou menos dessa 

grossura assim (fez gestos com as mãos) ela tinha dado duas voltas assim e a cabeça dela 

tinha uns 6 a 8 metros pra frente à cabeça dela, e eu bem pertinho, eu passava todo tempo 

perto daquele pau toda hora. Não tinha visto! Só que eu acho que ela tava de alguma forma 

me atraindo, por que aqui o pessoal fala e é mesmo cara! Eu não duvido nem um pouquinho 

com isso aí, por que eles fazem isso com os animais, eles fazem com os animais, e nos 

somos animais. Aí nessa hora eu acho que ela queria pegar um peixe lá, por que ela tava 

olhando pro lado de lá, não tava olhando pra mim, tava olhando pra lá, aí eu sai procurando 

a cabeça dela né, eu tava com a zagalha na mão até, aí a cabeça dela tava lá na frente, eu 

nem cutuquei só fiz pegar a zagalha assim, e sai me empurrando devagarzinho e me 

mandei. Eu não matei não, se eu zagalhasse ela, ela ia me alagar, ela era grande. Ah 

quando eu vejo cobra eu não dispenso não eu mato mesmo. Se não for muito grande eu 

mato mesmo, eu acho que ela dava mais de dez metros. Com certeza dava de dez a quinze 

metros essa cobra. Tô te falando, é grande ela. Uma cobra dessa ela engoli uma capivara, 

um boi, a cabeça desse tamanho assim e ela cresce pra engolir. Mas pensa numa cobra 

bicho! Aqui eu ainda não tinha visto uma grande assim desse jeito não.  Outra vez, eu sai 

pra pescar, e tem um lugar que eles chamam do finado Moacir, o pessoal fala que lá, ali 

teve um tempo que o pessoal tiraram ouro de lá, é um lugar cheio de mistérios. Vish,quantas 

vezes que quando vinha temporal eu ia pra lá, eu ia me cagando de medo, a gente escutava 

aquelas vozes, aí eu falava, ainda bem que tem gente vindo pra cá, no temporal aquelas 

coisas tudinho e sumia a voz, não via nada.  ai um dia nesse mesmo lugar eu ia passando 

sozinho, aconteceu comigo, meu irmão quando eu ia fazendo a volta, a volta do Moacir que 

falam, pra sair do lago chegou alguém assim ó fiiiiizzzz no meu ouvido, mais alto assim 

fiiiiiizzzz cara aquilo assim. Não sei o que foi não, só sei que me deu uma dor de cabeça que 

eu sai desesperado e na mesma hora e vim embora pra casa, deram um assovio assim 

mesmo no meu ouvido. Agora me pergunta o quê que é? Eu não sei. Esses antigos é que 

tem muita história pra contar, acima do Cuniã diz que era uma menina bonitinha a menina 

ela foi encantada pela mãe d’água é o pessoal das antigas via essa menina chorando lá, em 

cima das pedras, aí diz que um dia ela apareceu com esse rapaz que a Thais falou o 

Mucuri, que ele tinha que desencantar a menina, tinha que ir lá às duas horas e tinha que 

levar o que era? Só que na hora o que era mesmo? Eu sabia essa história todinha! Nem sei 

mais. O pai era engraçado, meu pai não gostava muito de falar não, só com quem ele 

conhecia mesmo, muito fechado assim, e só quando era pra dançar o pai se transformava. 

Essa história da música saga beradeira o Taiguara colocou um monte de coisa que 

aconteceu na morte dele, quando ele fala ‘até o barranco choro’ é por que os cachorros na 

hora que o pessoal saiu pra levar o corpo dele, nossa! Pensa num tanto de rabeta, um 
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monte de rabeta, nunca vi tanta gente cara!  Os cachorros dele acompanharam o barranco 

até onde eles não conseguiram mais. Então, até o barranco chorou, os cachorros choraram 

muito, eles choravam, os cachorros dele. Foi muita gente! Olha esse chapéu, aí que era 

bem na ponta né, gente, gente, gente cara! Morava aqui já! Aí outra coisa também ‘em 

seguida veio à chuva e sua alma lavou’ choveu, deu uma chuva forte esse dia. ‘hoje repousa 

entre as matas no lago do peixe boi’ ele foi pra lá né. Vela aqui mesmo e leva de rabeta até 

o lago do peixe boi, que é o cemitério. E eles têm esse costume muito forte, pelo menos 

com o pai foi mais forte ainda. Quando morre a pessoa né, eles acompanham, eles ficam a 

noite todinha acordado, até hoje isso é muito forte aqui, aí um leva uma bolacha outro um 

café, aí reveza né, um vai dormi e o outro fica. É um ritual, aí quando é de manhã cada um 

sai com as suas rabetas. 

 

Anexo B – Narrativo de Tulio dos Santos Nunes 

 

Entrevista realizada dia, 21 de Outubro de 2015  

Tulio Dos Santos Nunes, 28 anos 

 

“Eu sai de Nazaré com 17 anos. Nazaré pra mim é uma pororoca cultural, uma 

panela cheia de pressão cultural. A música é tudo pra mim, eu comecei a tocar na banda 

marcial da escola Floriano Peixoto lá em Nazaré, mas minha família já tinha uma banda de 

música. O meu pai já tocava e os pais dele também depois tocaram. No carnaval com sete 

anos de idade, percussão depois foi pro teclado. A música é minha paixão, meu sustento, 

meu refúgio. O Minhas Raízes na realidade, o grupo ia ser familiar, os mesmos músicos e 

minha sobrinha Taiane sendo a solista daí ela foi pra minas (MG) a Silvia minha ex-

namorada, que também era cantora e regente do coral teve a ideia de colocar as crianças 

de Nazaré, o Tim veio com a ideias do Bioinstrumentos, percussões e fez tambores , o pai 

veio com a ideia do cirigandô e eu vim com a ideia das flautas, nisso a Silvia compôs as 

primeiras músicas baseadas no que eu falava pra ela da cultura ribeirinha, mais 

especificamente de Nazaré.E com os outros equipamentos meu pai não mediu esforço 

então fomos pra Nazaré gravar o primeiro CD, montamos o Studio na casa do Tim com 

colchões e palhas e todo que tinha para tratar o som, foi muito top. Aí eu tinha um pequeno 

Studio no meu quarto e comecei a fazer meus arranjos das músicas para serem usadas 

pelas crianças como guia para os ensaios, falei com o pai, disse que precisava de um 

microfone profissional pra gravar o CD. Aí a partir daí eu e Tim começamos a compor. O 

primeiro CD foi gravação caseira, foi gravado em casa, na casa do Tim em Nazaré  eu 
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morava aqui, levei os equipamentos pra lá. Vim para cá com minha mãe pra cuidar dos 

filhos, minha mãe morava aqui, com exceção do Tim, morávamos todos aqui só o Tim que 

sempre viveu com meu pai, por isso ele parece mais com meu pai, na humildade, no jeito 

dele ser, força e amor pelo povo e pelo local. O Minhas Raízes, não é por que eu faço parte 

dele não, ou menosprezando os demais artistas locais, mais o Minhas Raízes é de fato feito 

pelo povo, a cultura já existe, não se tenta fazer, apenas é mostrada. O Minhas Raízes é 

importante por mostrar a essência do povo, independente de se enricar ou não, se será a 

estrela da pirataria ou não, se tem incentivo público ou não, mas de fato é importante por 

manter vivo o ideal de um sonho cultural, ambiental, ele dá esperança aqueles que ainda 

têm um pouquinho de amor pelo próximo, pela natureza e pela cultura. Lembra que te 

perguntei sobre a diferença entre identidade e imagem? Então, a identidade é como nos 

queremos ser vistos, o que mais queremos que seja percebida, a imagem, por sua vez é 

como as nos vêem, não é uma coisa fácil de fazer. Sintonizar as duas coisas exige uma 

serie de agravantes. E somos abençoados, por que a nossa identidade é o que realmente 

nossa imagem transparece você percebe isso! 90% das pessoas também. Para que isso 

aconteça precisamos viver a verdade do grupo, meu carro vive cheio de lixo que levo pra 

jogar em casa, meus chaveiros do Studio são produzidos pela comunidade. Amo outras 

músicas, mais o que componho em sua maioria é ribeiro-regional, tenho meu lado escroto, 

americanizado, baladeiro e urbanizado, mais isso não se sobrepõe jamais aquilo que 

realmente é a minha essência. O nome Minhas Raízes, foi mais por causa das raízes da 

familiar pra mim especificamente foi o que motivou, não sei para os demais. O grupo 

começou com um coralzinho, mas era pra ser familiar, aí a comunidade começou a dizer 

que estávamos ganhando dinheiro com as crianças, daí chorei pro pai dizendo que queria 

desistir, aí ele disse pra eu não desistir que se fosse pra ganhar algum dinheiro que seria 

justo! Pois eu gastava o que não tinha e o Tim também pra poder fazer os instrumentos, CD 

e tudo mais, não era pra mim me abalar. O nosso primeiro CD foi de graça por que fui eu 

que fiz, mas tipo! Eu ganhava na época 160 reais por mês, dando aula de música, gastava 

tudo comprando cola, corda, tambores e instrumentos e passagens pra Nazaré. O coral era 

da igreja, que a gente ensaiava lá. Não tenho ideia de quanto CD o grupo tem vendido, por 

que a maioria é dado, todos recebem uma cota de CDs pra vender e ficarem com o dinheiro 

como forma da comunidade não falar, na época do coral, foram 2000 cópias do primeiro, e 

acho que umas 1000 do segundo, que foram distribuídas para os participantes. O Saga 

Beradeira, foi meu irmão Taiguara que fez baseado em relatos de quem esteve com meu pai 

antes e durante sua morte e na história do pai, interessante que quando meu pai morreu 

quem fez o discurso foi um cara que nem o conhecia direito e nem era de Nazaré, mas ele 

via refletida na comunidade aquilo que o pai representava, foram lindas as palavras dele, 



   

120 
 

uma das partes da saga beiradeira, não sei ao certo, foi uma das frases que esse cara 

disse, ele falou como se conhecesse o pai a vida toda.  E a história do grupo Minhas Raízes 

que na verdade não era minha raízes ainda, eu participava de um coral que se chamava 

musiart, junto com a sílvia que na época era cantora e que também era regente do coral, 

mas também eu tocava com o Paulinho Rodrigues que tava presente no boi bumbá, cara! 

Nessa época rolava muito projeto do Quinta cultural do Basa, que o projeto quinta era o 

seguinte, eles pegavam cantores regionais e patrocinava o show com cachê e rolava uma 

grana e tal, e era um projeto legal por que fomentava cultura, então eu falei com a Sílvia, ela 

já compunha e eu também já compunha, mas nada no sentido regional, assim, no sentido 

regional eu compunha, por exemplo, a 'Minha Veias' era uma delas, só que não no formato 

que ela é hoje, então compus 'Minhas Veias' e ela já tinha ido pro festival do SESC e tal, já 

tinha sido campeã e tudo mais. E olha como é a história, ai a gente falou pô! Vamos montar 

pra poder cantar no BASA e tal, um projeto familiar. Nessa época Tânisson, Talia, Thais, 

Taiane a minha outra sobrinha que canta muito, e o Talisson, eles particpavam desse coral 

do Musiart. Então vamos montar um grupo a Taiane vai ser a solista e as meninas vão 

cantar e a gente faz cantigas de roda pra eles cantarem né, pega uma grana e os meninos 

receberam e tal. E vai ser legal! Uma coisa familiar.  

A Taiane que era cantora, concedeu da família dela, o pai dela foi trabalhar em 

Minas aí ela teve que ir, aí a gente ficou sem cantor solo, a Tailene não cantava ainda ela 

era muito pequena, e eu ficava ensaiando os meninos, eu tinha uma gravação dos meninos, 

eu perdi, os meninos cantando happy day, Thais, Tânisson, Talisson, tudo criancinha então 

assim, ficou desfocado né, aí a Silvia falou assim, vamos falar com Timaia pra vê se monta 

um coralzinho em Nazaré? Só pra trazer as crianças e cantar né! Nesse festival, que era 

uma coisa incerta ainda. Nisso, em poucos dias, a gente montou, fez as músicas, ela sem 

conhecimento nenhum da cultura, o conhecimento que ela tinha era verbal e, mas ela tinha 

uma linha melódica bacana, pela convivência ela acabava que tinha uma linha melódica 

legal, aí o Timaia veio e nisso já teve uma troca de informações de como era o dia, aquela 

coisa toda de Nazaré, daquela forma que o Timaia sabe passar né! Cara! Ai passou a ideia 

pro Timaia, aí o Timaia na hora já se empolgou, ia ser legal, as crianças precisavam de uma 

atividade e não sei que, legal! Eu fiz tudo no teclado eu fiz umas guias né, guias que eu falo 

era um playback dos arranjos, tudo no teclado, o Timaia foi além, ele disse: 'Tulio, porque a 

gente não dá um jeito pra construir os próprios instrumentos? Ia ser legal e tal e tem muita 

coisa na mata' isso foi a grande sacada do grupo Minhas Raízes assim, sacada natural, não 

foi nada planejado, nisso cara! Eu vim aqui na cidade, a gente não tem acesso as mesma 

coisas que Nazaré tem, então fui no mercado ali na frente do bairro que vendia algumas 

coisas pra pescar e tal, aí eu peguei um caniço, ele é oco por dentro, e tem as partes 



   

121 
 

separada, alias, tem as partes divididas por nódulos né, nozinhos e tal, mas eles são ocos 

por dentro, aí cortei o caniço, testei ele experimentei, foi onde saiu a primeira flauta do 

Talisson, não sei se ele ainda tem essa flauta, mas foi da onde saiu a primeira flauta do 

Talisson desse caniço, e o Timaia foi construindo os instrumentos em Nazaré, então foi da 

onde partiu os bioinstrumentos e que também ajudou muito o grupo também. Então, somou 

a composição, a ideia melodica, as cantigas de ninar da Sílvia, a ideia do coral, os 

Bioinstrumentos do Timaia. Uma coisa importante assim era essa vivência músical que eu 

tinha tanto de Nazaré quanto o trabalho com o Paulinho Rodrigues, quanto a linha de 

trabalho do Paulinho Rodriguez era uma linha bem Norte, bem amazônica mesmo, não só 

do Brasil, mais uma linha mais andina mesmo, peruana. Esses ritmos que a gente toca que 

a gente chama de 6/8 eles tem essa influência também da época que na realidade a galera 

da comunidade, os meninos tem isso no sangue por causa dessa veia indígena, essa veia, 

essa troca cultural que tem desses povos da Amazônia. Então, foi tipo uma gripe, que esta 

dentro de ti que só precisa despertar. Já sai com aquelas ideias musical, e já fui somando 

tudo, cara! Aí aconteceu isso que vocês veem hoje entendeu?!  

É uma parte do grupo, da história do grupo que, ah! Ainda tem isso! Teve uma 

discussão sobre o nome né, tinha outros nomes e acabaram que ia ser Nossas Raízes ou 

Minhas Raízes, então Minhas Raízes eu vi como uma forma da pessoa se identificar mais 

ainda, uma coisa é você falar Nossas Raízes, você está dividindo com outras pessoas esse 

sentimento, mas quando você esta ali, tá na realidade ouvindo, é uma coisa que te toca, é 

tipo aquelas coisas de igreja, que é uma coisa que te toca, então nós achamos melhor 

colocar Minhas Raízes, mas essa parte do pré-Minhas Raízes, talvez nem o Timaia mesmo 

saiba, não sei se ele lembra, mas foi isso que aconteceu.” 

 

Anexo C – Narrativa de Aleita Desmorest Passos 

 

Entrevista realizada dia, 25 de Outubro de 2015 

Aleita Desmarest Passos, 42 anos 

 

"Eu sou esposa do Timaia, e nasci aqui em Nazaré. Sobre o Minhas Raízes é mais o 

Timaia que trabalha com o grupo eu trabalho mais na confecção das roupas e nas danças. 

Tudo começou com meu sogro, seu Maciel que veio do Amazonas aqui para Nazaré, o boi 

foi o seu Venâncio já que deu a idéia de fazer, só que na época que ele fez o boi ele não 

tinha nome, aí depois quando a gente, o Maciel começou a fazer a festa mesmo ele pego, aí 

o Timaia coloco o nome de Boi Curumim, que é só mais pras crianças. Antigamente tinha 



   

122 
 

uma idade pra brincar de boi mas agora não, os meninos já cresceram e se acostumaram 

assim mesmo, e agora tem poucas crianças que brincam a dança do Serigandô foi o Maciel 

que trouxe pra cá, o carimbó foi feito aqui mesmo, é visto no Pará, só que a gente coloca 

nossa tradição daqui, que é diferente e tem algumas coisas diferente, no Cuniã tem também 

mas eu não sabia não! Eu gosto daqui de Nazaré por que aqui tudo é farto, logo jogo o 

caniço ali no rio e pego um peixe agora não que o Tim não esta aqui, mas sempre quando 

ele está aqui nos pescamos, um peixinho fresco é bom né?! No começo do grupo Minhas 

Raízes era bem animado, mas depois saiu muita gente, eles não queria deixar as crianças 

participar, eles falavam que a gente ganhava dinheiro com as crianças. Foi quando a gente 

foi no Rio +20 foi muito legal, mas depois saiu tudo, algumas crianças cresceram e o povo 

daqui também não apóia, acha que a gente tava perdendo tempo, eles falam muito mal do 

Timaia diziam que a gente ganhava dinheiro com as crianças, nos fazemos por que 

gostamos, não ganhamos nada. Daquela vez que nós foi, fico todo mundo aqui criticando, 

ficaram criticando, ficam falando que era tudo índio, “o que esses índios vão fazer na 

cidade?”por nos usarmos uriço de castanha né?! E do uriço de castanha, ficam falando “o 

que eles vão fazer com esse pau velho nas costas? O que eles vão levar?” Eles nunca 

davam valor ao lugar né! As culturas daqui, a primeira vez que a gente foi fico todo mundo 

criticando a maioria dos meninos não foram por causa disso, os pais tiraram porque isso aí 

era coisa de índio ele falou, se nós somos índios somos com orgulho né! Aqui só é 

incentivado por quem vem de fora mesmo, são pouquíssimas as pessoas aqui que dão valor 

ao nosso trabalho. As pessoas agem dessa forma por que assim, o Minhas Raízes era pra 

ser só família, mas meu sogro não quis disse assim: "que não! que buscasse outras 

crianças da comunidade”. Depois da primeira apresentação que a gente fez ficou bem 

divulgada né, aí falavam que a gente ia e ganhava dinheiro, mas as primeiras 

apresentações a gente só ganhava alimentação e estadia né! O coral ainda tem sim, tem 

sem ser da família só que é assim, tem alguns aqui, Porque a maioria dos meninos aqui eles 

não tem aquele talento, aquele dom no caso aqui, eu tenho ele (apontou para Edivaldo, 

como exemplo) não sabe ou ele não tem a vocação pra ser um músico pra cantar né, como 

é que eu vou colocar uma pessoa que não tem condições de tocar um instrumento nem 

cantar nem fazer nada que é pra fazer né! Aí eles ficavam com raiva, por que assim, tem 

criança que não tem aquele talento, e os pais por força quer que a criança fique lá no coral 

entendeu?! Por que tem criança que tem a voz bonita ai canta desde pequenininho, não 

precisa também cuidar. Na época o Timaia fez assim pra escolher, teve jurado, não foi 

Talison? Pra escolher, mas aí que o pessoal ficou com raiva do Timaia mesmo, “Ah não foi 

escolhido meu filho, meu filho não foi”, mas agora não ele faz assim, pega a criança e presta 

atenção se ele tem a vocação e os pais deixarem né, fica. Tinha uma faixa etária para o 
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coralzinho, por que assim, quando eles vão crescendo sai... Não tem como né colocar um 

menino de 18 anos pra cantar no coralzinho com as crianças né, por isso que tem aquela 

faixa né. Eu gosto das festas de Nazaré,  esse ano não teve a festa da melancia porque 

alagou lá, mas a gente sempre ajuda. Sempre tem apresentação lá, na festa da melancia o 

Timaia fez a música e até a dança, foi ele que inventou a dança da melancia e ele coloca o 

boi curumim pra dançar lá também. A katirina é uma personagem do boi, é uma mulher 

grávida que queria comer a língua do boi, aí ela escolheu o boi mais bonito que tinha na 

fazenda. É por que é assim, no boi a gente faz assim, já ouviu falar no caprichoso e 

garantido né? É quase igual aqueles só que lá eles, comé que fala...?Lá eles concorrem né? 

Aqui não, é uma brincadeira. Aí tem a maioria dos personagens tem katirina, tem Casumbá, 

tem pai Francisco, tem a sinhazinha, tem a porta estandarte, tem a rainha do lago, aqui tem 

a rainha do lago que o Timaia criou e tem agora a padroeira de Nazaré, e as músicas são 

feitas por ele mesmo, sempre ele coloca uma homenagem né, a alguma coisa, aí ele já vai 

fazendo as músicas dele, ele faz músicas para todos. Ele fez um CD ano passado, tinha 15 

músicas no CD e ele esse fez mais 15 de novo, ele tem tudo gravado, consegui gravar 

também na mente né! Só que é assim, na época, o Elizeu deve ter filmagem das músicas, 

das apresentações e das músicas que ele canta é toda composição dele, do Timaia, eles 

tem gravado, porque a gente tem muito envolvimento na festa, aí não tem tempo de gravar a 

gente trabalha muito, a gente trabalha três meses seguida sem dormir a noite, é 24horas 

trabalhando por que a gente só trabalha mais em família, não sei por que! A gente só 

trabalha em família, não é que a gente queira trabalhar só em família, por que tem muita 

gente que fala que vai falar pra vocês que é a gente que quer, mas não é! Tem gente que 

nem se manifesta pra ajudar a gente entendeu?! Quando eles ajudam, eles querem que a 

gente pague, mas a gente trabalha e faz por amor e pela cultura da gente, a gente não 

ganha nada, a gente gasta, entendeu?! A gente não tem lucro, a festa que a gente faz só é 

pra apresentar pras pessoas verem, a gente não tem lucro. Por que só são as danças, a 

gente não vende bebida de tipo nenhum, a gente só trabalha pra dança, aí quando os outros 

ficam trabalhando pra ganhar o dinheiro, aí eles ainda falam da gente entendeu?! que a 

gente que ganha dinheiro, e o Timaia fica muito chateado, ano passado, tá aqui ele que 

trabalha com a gente (apontou para o Edvaldo) eles todos ficam sem dormir, a gente não 

consegui dormir a gente trabalha muito com pena, aí a gente fica assim, eu fico passando 

mal, por que tem a dança do banzeiro que a roupa deles é só de crochê, essa dança do 

banzeiro é a dança das meninas, esqueci... e aquela lá elas estão com roupa simples, mas 

tem uma que elas dançam só com roupa de crochê né Talison? Ela vem daqui (faz gestos 

com as mão) poxa minha roupa esta jogada lá, aí tive que fazer tudinho, passei mal com 

aquela roupa, aquele figurino já tem dois anos e o de crochê é daquele jeito lá mesmo. No 
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dia da festa quem comanda o boi é ele aqui (apontou para o Talison) ele aqui na maioria das 

coisas do boi quem faz é ele. Ele fica caído ele, ele fica em baixo do boi ele tem que ser a 

katirina, é muito cansativo, e ele termino o boi em última hora, ele dança Serigandô, ele 

dança quadrilha, dança o boi, ele dançava também no grupo do carimbó, depois eu não 

agüento não, chego já vou dormir. É muita coisa pra fazer, aí a gente não lembra e nem dá 

pra dá atenção pras pessoas a gente trabalha demais, tudo é eles ele aqui esse aqui 

(apontou para Talison e Tanison) até o surdão do ano passado foi eles que fizeram, não foi 

Talison? E isso a gente fez em menos de um mês engraçado, por que era pouca gente aí 

tem que chamar, o Taison tem que vim, a Tália tem que vim, a Thais tem que perder aula 

pra poder ajudar. O Taison fez três instrumentos assim, já viu aquele, como é que chama? É 

balde né? (perguntou pro Tanison) É cuia, ele fez dois, ele tem um lá aí tipo assim, um 

violino, não um violino não, um cavaquim.  Ele aqui (apontou para o Talison) ele já fez até 

uma guitarra, ela ficou normal, uma guitarra normal mesmo. Quando os meninos 

começaram no grupo eles eram pequenininhos ainda, o Tanison tinha 10 anos quando ele 

gravou Minhas Veias pela primeira vez, aí a voz dele mudo. Tem uma música do Minhas 

Raízes que eu gosto e que eu acho engraçada, é a que o Tanison canta o Pirão Tucupi. Eu 

também gosto da... De manhazinha papai pega a farinha passar pela lagoa e logo vai 

pescar... mas eu gosto mais da do pirão tucupi. As músicas são assim, eles fizeram na 

realidade daqui, da cultura daqui. Tem até um vídeo que eles gravaram, tem a mulher 

fazendo açaí, o peixe assado, a Cris comendo pacu (risos) só com farinha. Foi um pessoal 

da Unir, seu Josué que era da Unir e ele trouxe os alunos aí eles gravaram né Talison. O 

primeiro CD ele foi gravado mais pra criancinha né, que conta mais das lendas pras 

criancinhas. 

 

Anexo D – Narrativa de Thaís Passos Nunes 

 

Entrevista Realizada dia, 18 de Setembro de 2015 

Thaís Passos Nunes, 23 anos 

 

“A comunidade de Nazaré é muito importante pra mim, me lembra muito a minha 

infância e o meu avô Maciel. O grupo possui um papel muito importante na comunidade, 

quando nos estamos participando da peça do Rodrigo, na apresentação que teve lá na 

escola, cara! O pessoal do teatro não entende muito assim de música, mas a gente 



   

125 
 

percebeu um monte de menininho cantando lá. E eles cantam assim, não é... falta um 

pouquinho de coisa, mas é bem legal eles cantando. Aquele a Duda, aquele menino irmão 

da Saronita lá sei lá quem é, tava o outros meninos lá que tem a voz bem... pra tu vê, o 

minhas raízes no teatro lá pai! O pessoa lá de terra caída falou... a gente se apresentou lá 

depois do teatro ai eles ‘ei vocês são conterrâneos que não sei que, eu sou de terra caída e 

tal’ ficaram tudo contente assim, ‘pô Minhas Raízes, eu nunca tinha assistido e é do baixo 

madeira e não sei quê...’ ficaram todo assim. Viajaram legal. O pessoal lá de terra caída 

falaram, até a irmã da shirlani e o outro pessoal lá, e falaram assim, que já ouviram falar, 

mas que nunca tinha assistido, entendeu?! E ela falou assim, é uma coisa muito original, 

que a gente vê que é do baixo madeira que é beradeiro mesmo! No começo do grupo, 

lembro que os ensaios era até nessa igrejinha aqui né pai?! Antigamente a solista era minha 

prima Taiane,a voz dela é igual da Tailene, alias, ela é mais afinadinha que a Tailene né 

pai? Mas ela foi embora pra Minas Gerais, ainda tentei trazer a Maria de Nazaré pra cantar. 

Que ela canta, ela era afinadinha também, a Irena também cantava bem, é aquela que 

canta “como é bom acordar na manhã de natal e ouvir os cantos dos pássaros” nos 

cantamos o cotidiano dos beradeiro mesmo, as pessoas que moram assim nas 

comunidades ribeirinhas mesmo, agora não sei, mas eles não gostavam que chamasse de 

beradeiro né pai?! Mas nós gosta. Aqui quando a gente tá no boi, ou em alguma 

apresentação folclórica aqui quando tem a gente se sente, parece uma magia que acontece. 

É uma magia a gente fica hipnotizado com aquela coisa assim e a gente se sente sei lá! 

Quando acontece, parece uma magia pra gente! Pelo menos pra mim né! A Katirina vai ser 

aquela música mesmo? Por que aquela é de Santarém né! Só a outra que não era, por que 

eu tava com medo de ter todos aqueles direto autorais lá “Katirina faceira quero vê você...” 

ela é lá de Santarém. Mas essa música aí foi o papai que passou pra ritmo de boi, quando o 

Eugênio trouxe ela era tipo carimbó. Tem Também a música da Dona Preta Dona que lhe 

encontro no barco e falou e perguntou né pai? Tem a da melancia, do Cuniã é boa também, 

a de São Carlos o senhor falou uma vez só, eu não aprendi, quer dizer, do Cuniã. É muita 

música cara! Olha isso aqui (apontando para o caderno) como é que é?! A Rainha da 

gordura (risos), tu viu aqui né, a rainha da gordura, a porca estandarte (risos), o papai 

bagunçava com essas meninas! Eu só ria, por que eu não danço né! (risos). Eu tenho 

vontade de comprar um gravadorzinho pro papai por que gravar no celular é ruim. Sabe que 

a Joice do Napra foi rainha do lago daqui né?! Foi ela que começou. Não foi pai?! A 

padroeira do Boi deu certinha a Carolzinha parece mesmo uma santinha né! Bem bonitinha. 

Sobre os instrumentos o senhor tem um monte né pai?! E faz também, tu conhece o Bira? 

Ele comprou tudinho que a agente tinha pra vender no mercado cultural, cara, eu tinha umas 

fotos, lembra pai que tinha exposição dos nossos instrumentos lá no mercado cultural? Que 
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até o Amazônia Brasil levou todos os coquinhos, a Renata! Tinha todos os instrumentos 

assim, um monte! Aí ele tinha cortado todo e desenhado, tinha, arara, colocava o toco e o 

instrumento em cima, muito lindo! Nunca mais teve, na verdade nunca mais eu vi assim, por 

que nesse tempo o papai cantou junto com o Binho né e o Bado. A música que eu mais 

gosto é do primeiro CD, aquela música do boto tucuxi. Nessa música tio Túlio já tinha 

estúdio. Eu acredito nas histórias que os antigos contam, até do boto, tem gente que fica é 

rindo da minha cara! Cara! Eu não gosto mesmo, eu morro de medo. Como diz o Elizeu, 

‘bobo é quem não acredita nessas histórias, mas mais bobo ainda é quem duvida delas’. Da 

careca aí, esses dias mesmo, não faz muito tempo, faz uns dois meses ou três meses que a 

careca passou mal também, e tem o curupira também, do menino que se perdeu, outra 

coisa da Dona Preta também pai, teve um homem, que sempre fazem isso, falam que o 

homem morreu afogado, aí chamaram o bombeiro e tudo e reviraram pra vê se conseguiam 

achar o cara, o corpo do cara, aí, não conseguiam. Aí foram lá na Dona Preta, aí a Dona 

Preta mandou fazer o negócio da cuia e colocava a vela né pai? Colocava a vela, onde a 

cuia parasse com a vela o corpo tava lá, e encontraram não foi?! E os bombeiros reviraram 

tudo e não encontrou, ai foram lá na Dona Preta e fizeram isso. Eu tenho medo de cobra, e 

tem gente que fala, não mata não, a bichinha não tá fazendo nada, o pai mata mesmo. O 

titio Lobato é que tem muita história, tem uma história de uma menina lá na boca do Cuniã 

que tinha que desencantar ela né? Eu não me lembro dessa história direito, só sei que ouvi 

falar, ninguém podia saber e a menina já era velha, velha assim tinha uns 18 anos, depois 

se ele desencantasse a menina ia casar com ele, alguma coisa assim né mãe? Foi na hora 

que iam fazer lá o encantamento, ai chegaram lá e atrapalharam. Mas o que tinha que levar 

mãe? Só sei que ela não voltou mais e o Mucuri perdeu as esperanças. Meu avô Maciel era 

muito calado, ele não era daquele de parar na rua pra conversar contigo não. Também os 

cachorros não deixavam, aí ele ia embora. Ele tinha uns 10, não, acho que uns 20 cachorros 

né pai? Quando meu avô morreu, eu nem morava aqui, morava em Minas já. E eu fiquei 

aguniadinha lá. Ele foi enterrado bem do lado da minha vó, no Lago do Peixe Boi.  

 

Anexo E – Narrativa de Tanisson Passos Nunes 

 

Entrevista Realizada dia, 25 de Outubro de 2015 

Tanison Passos Nunes, 21 anos 
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"O grupo Minhas Raízes e a ser minhas veias por causa da música, a música minhas 

veias, mas aí pegaram só o ‘Minha’ e fizeram Raízes da terra mesmo, daqui da região, mas 

eles iam colocar minhas veias por causa da música. As composições surgem de várias 

maneiras como do meu tio que sonhou com boto tucuxi, o tucuxi é diferente do rosa, Eles 

são todos brincalhões, tem hora que ele passa assim bem rapidão na beira da canoa, e aqui 

todo mundo sabe nadar, opa! Eu gosto de Nazaré. O grupo tem 14 componentes, só 

familiares, antigamente era uns 24 ou 23 mais ou menos, no coral e no instrumento era 

criança todinha naquela época. Na época de festejo é tanto trabalho que todo mundo tem 

que vim pra cá, a Tália, o Taison, a Tália é a loirinha, e do cabelo vermelho é a Thais. A 

Tália sempre foi loirinha. Quem compõe é meu pai e meus tios, a música saga beradeira foi 

o meu tio Taiguara que fez em homenagem ao meu avô que faleceu, conta a história dele e 

ele está enterrado no lago peixe boi. Lá no lago do peixe boi no dia dos finados, vai uma 

galera pra lá limpar o cemitério e tudo. Se chama Lago do Peixe Boi porque tinha peixe boi 

lá. Ainda tem mais lago (articulando com a mão na direção do lago) Some aí pra dentro aí, 

nunca ninguém chegou no final dele, vai até o Cuniã que já é outro igarapé. Agora quanto 

aos instrumentos esse aí é curioso esse aí (apontando pro Talison) mexe tudo.(risos) O 

Taison já fez um instrumento de corda bonito não foi? Que nem aquele que o Carlito fez 

Talison, era uma caixa, não era corda não, era tipo aquela casca do bambu mesmo que 

batia com um tipo de fio de bambu, mas fazia um som bonito. Agente faz de cabaça e cuia 

também tem bastante cedro aqui também, Aí a gente vai trabalhando o som  para colocar na 

música. Do grupo eu gosto mais dá primeira música das antigas, de desde quando eu tinha 

uns 11 anos eu cantava, a Minhas Veias é de quando eu era criança ainda... Enquanto eu 

cantava, nos cantos de minha morada (cantando) é do CD antigo, eu que cantava quando 

tinha dez anos. Hoje quem canta é a Tailene uma prima nossa, e quem canta Amo a 

Amazônia é Minhas Veias sou eu no cd antigo.  Eu tinha dez anos, serio!(risos) teve uma 

vez que já tinha passado uns quatro anos depois, eu já tava grande já, aí minha voz tinha 

mudado já colocaram pra mim dublar no Dalton di Franco, eu já grandão com aquela voz de 

garotinha os moleques ficaram até bagunçando comigo. Quem é essa menina que esta 

cantando ai?(ironia) (risos) eu também gosto muito dessa... Gosto de cantar com os amigos 

na terra querida... Tem pirão, tucupi, suco de caju, vinho de açaí, jaraqui na brasa também 

jaboti, menino vem cá, tomar pataúa com farinha d’água comer piquiá. (cantando). As 

músicas retratam a nossa vivência, uma vez gravaram até um vídeo da Zuleide fazendo 

tapioca, foi um pessoal que veio aqui e fizeram. Do primeiro CD a música do Curupira foi do 

Seu Edim que contou pro pai ele tinha se perdido no mato. 
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Anexo F – Narrativa de Talison Passos Nunes 

 

Entrevista Realizada dia, 25 de Outubro de 2015 

Talison Nunes Maciel, 21 anos  

 

"O grupo começou com nosso avô mesmo né! Foi ele que incentivo, que trouxe a 

música, o nosso avô Maciel. As composições do grupo quem faz é meu pai e meu tio, uma 

vez meu tio sonhou com uma música lá, que é a do boto tucuxi, que é o boto cinza. Fui 

criado aqui em Nazaré e tenho orgulho da minha identidade beradeira e Nazaré é isso, um 

lugar onde eu me lembro da minha infância e da minha família. Sobre os bioinstrumentos 

que utilizamos no grupo, é meu pai quem faz... ele vai inventando até fazer um som 

diferente, aí ele ajeita e tenta encaixar o som nas músicas. Acho muito importante o trabalho 

do Minhas Raízes, mas as pessoas nem sempre nos apóiam não, depois da primeira 

apresentação que a gente fez, ficou bem divulgada né, aí a gente foi fazendo mais 

apresentações, aí já gero o pessoal falando que a gente ganhava dinheiro por causa disso 

com as crianças, mas temos muitos amigos que ainda apóiam o trabalho. Hoje somos em 

uns 12 mais ou menos e eu tenho um sonho de o Minhas Raízes ser reconhecido né! e 

mostrar a cultura daqui, não mostrar só o Minhas Raízes e sim mostrar da onde ela veio né, 

de Nazaré, porque o foco do Minhas Raízes sempre foi assim, mostrar a comunidade, 

divulgar, representar Nazaré no baixo Madeira e preservar a natureza. Sempre foi isso e é 

isso que a gente quer. Como a apresentação do boi daqui que tem todo ano, tem a Katirina 

que é um personagem do boi, por que toda a morte do boi foi por causa da Katirina, ela 

estava grávida e quando fica grávida tem desejo de comer aquilo, ela é uma mulher que 

queria comer a língua de boi. Aí pra ajudar o marido era... O quê que ele era mesmo? Era 

quem cuidava do boi... era o vaqueiro, ai ela pediu pra ele matar o boi e tarar a língua dele. 

Bonitinho o filho da katirina (risos),  tem um boi bem grandão aqui (apontou pra um quarto 

na lateral) personagem, Boi, tudo é comigo! tem a quadrilha inda, tem a dança do 

Serigandô. Dos biointrumentos eu já fiz um tarão, o que o Carlito fez é um cavaquim, tem 

um que toca a madeirinha mesmo, com baquetazinha, dependendo do bambu dá pra fazer 

corda também. Uma vez com um amigo meu que é Luthier, ele me perguntou se eu garantia 

fazer uma guitarra, aí eu falei um borá! Aí ele me ensinou, aí fizemos uma guitarra de 

madeira de cedro e as cordas eu usei as de metal mesmo, o espelho a gente pego e usou o 

jacarandá, mas pra cá não sei se tem, e é uma madeira que eu acho que era da áfrica, preta 

ela, mas agora esqueci o nome dela, mas ela era bem bonita ela. Eu coloquei um 
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amplificador também ficou a mesma coisa, as tarraxas eu coloquei a de metal mesmo. Das 

músicas do grupo, a Amo Amazônia hoje é cantada pela prima Tailene, mas são tantas 

músicas, eu não tenho nenhuma, todas pra mim são como principal, todas são legais, mas 

acho que a Sou da Beira é a que eu gosto mais eu acho. Eu também gosto muito dessa 

aqui... Lá na estação do porto eu vi a natureza sorrindo pra mim, dá emoção de encontrar 

meu Porto Velho, meu porto, meu lar, feliz contigo quero rever o amanhecer, ver o teu sol a 

clarear, me faz viver, (todos) a beleza de estar contigo, teu povo é meu fiel amigo, na 

esperança de te ver um lugar bem melhor, é tão lindo ver as caixas d’água, e o trem 

beirando o cai n’água e as águas dessas cachoeiras correndo em mim, sempre vão existir... 

Resistir... Resistir, sempre vão existir (cantando e tocando violão)". 
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Anexo G – Questionário informativo 

Questionário 

 

Nome:__Thais Passos Nunes__________________________________  

Idade: 23 anos__ 

Data de Nascimento: 18 / 05_/ 1992__ 

Escolaridade:__Superior Incompleto_____________________   Sexo: (F) (X) (M) (  ) 

Naturalidade:__Nazareno_____________________________________ 

Estado Civil:__Solteira______________________________________ 

Filiação  

Mãe:___Aleita Desmarest Passos______________________________________ 

Pai:__Timaia Dos Santos Nunes______________________________________ 

Sempre moro em Nazaré?(   ) Sim ( X ) Não, 

se caso Não, Onde?_Com minha tia Tamile em Minas Gerais________________ 

O que acha do trabalho do Grupo MINHAS RAÍZES?_O grupo possui um importante 

trabalho de identidade da nossa comunidade________________ 

 Tem função no Grupo: ( X )sim (  ) Não 

Se sim, qual?_Vocal, percusionista_e dançarina______________________  

Tempo de participação no Grupo (caso seja componente):__11 anos__________ 

 O trabalho do grupo minhas raízes te trás alguma lembrança?  (X) Sim    (   ) Não                        

Se sim, qual? Trás a lembrança do meu avô Maciel____________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Anexo H – Questionário informativo 

Questionário 

 

Nome: _Talison Passos Nunes_________________________________________  

 Idade:_20 anos____ 

Data de Nascimento: _15_/12_/1994_ 

Escolaridade:_Médio Completo______________         Sexo: (F) (  ) (M) (X) 

Naturalidade:_Nazareno______________________________________________ 

Estado Civil:_Solteiro________________________________________________ 

Filiação   

Mãe:_Aleita Desmarest Passos _______________________________________ 

Pai:__Timaia Dos Santos Nunes_______________________________________ 

Sempre moro em Nazaré?(X) Sim (   ) Não, 

Se caso Não, Onde?________________________________________________ 

O que acha do trabalho do Grupo MINHAS RAÍZES? Um orgulho de___________ 

Nazaré.___________________________________________________________ 

 Tem função no Grupo: (X)sim (  ) Não 

Se sim, qual?_Dançarino, Flautista, músico e artesã _________________________ 

Tempo de participação no Grupo (caso seja componente):_11 anos_____________ 

 O trabalho do grupo minhas raízes te trás alguma lembrança?  (X ) Sim    (   ) Não                        

Se sim, qual?__Felicidade de mostrar verdadeiramente a vida beradeira ________ 

___________________________________________________________________ 
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Anexo I – Questionário informativo 

Questionário 

 

Nome:_Tanison Passos Nunes_________________________________________  

Idade:_23 Anos________ 

Data de Nascimento: _10/06/1993_ 

Escolaridade:__Médio Completo________________________ Sexo: (F) (  ) (M) (X) 

Naturalidade:__Nazareno _________________________________ 

Estado Civil:___Solteiro___________________________________ 

Filiação   

Mãe:_Aleida Desmaret Passos___________________________________________ 

Pai:__Timaia dos Santos Nunes__________________________________________ 

Sempre moro em Nazaré?( X ) Sim (   ) Não, 

se caso Não, Onde?_______________________________ 

O que acha do trabalho do Grupo MINHAS RAÍZES?_Importante para a valorização da 

cultura raiz de Nazaré________________________________________________ 

 Tem função no Grupo: ( X )sim (  ) Não 

Se sim, qual? _Toca, Dança, Canta______________________________________  

Tempo de participação no Grupo (caso seja componente):_11 Anos_____________ 

 O trabalho do grupo minhas raízes te trás alguma lembrança?  ( X ) Sim    (   ) Não                        

Se sim, qual?___Lembrança do meu avó que deu origem ao grupo “Minhas_______ 

Raízes”_____________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,__ TIMAIA DOS SANTOS NUNES___, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,__ TULIO DOS SANTOS NUNES___, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa.  Por isso, eu concordo em 

participar do projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,__ THAÍS PASSOS NUNES___, fui informado 

sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 

explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa. Por isso, eu concordo em participar do 

projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este 

documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,__ TANISSON PASSOS NUNES___, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,__ TALISSON PASSOS NUNES___, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA. 

DEPARTAMENTO DE ARQUEOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa do Trabalho de Conclusão do 

Curso em Arqueologia, intitulado “Minhas Raízes, Minhas Memórias: Um Patrimônio Cultural 

Além das Águas do Rio Madeira”, sob a responsabilidade da pesquisadora Natiele Pessoa 

de Souza, RG 999473 SSP RO sob orientação de Marcele Pereira, a qual pretende 

identificar, como as músicas do grupo Minhas Raízes podem contribuir com a preservação 

do patrimônio cultural da comunidade de Nazaré. Sua participação é voluntária e se dará por 

meio de entrevista e narrativa que contribuem para a realização de dados na pesquisa que 

abrangem a criação do grupo Minhas Raízes, e a importância do mesmo para a comunidade 

de Nazaré. Se você aceitar participar, estará contribuindo para o fortalecimento da cultura 

local, junto ao trabalho de reconhecimento de identidade realizado pelo grupo Minhas 

Raízes por meio das suas composições. Se depois de consentir em sua participação o Sr 

(a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, 

independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da 

pesquisa serão analisados e publicados. Eu,_ ALEITA DESMAREST PASSOS___, fui 

informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação, assim, autorizo o uso da minha narrativa. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto/pesquisa, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando 

quiser. Este documento será assinado por mim e pelo pesquisador.  

Data: ___/ ____/ _____    SR (A) __________________________________________                                                                            

 

 

________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

 

Assinatura do participante Impressão do dedo polegar, caso não saiba assinar. 


