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Resumo 
 
O presente trabalho busca estudar como o filme curta-metragem Chama Verequete, de 
Luiz Arnaldo Campos e Rogério José Parreira, relaciona-se com o conceito de cultura 
amazônica formulado por João de Jesus Paes Loureiro em sua obra “Cultura 
Amazônica: Uma poética do Imaginário”. O estudo verificará em que medida o filme 
dialoga com essa noção de cultura amazônica. A importância de se relacionar essas duas 
formas de expressão cultural, aparece na medida em que consideramos que ambas 
trazem a mesma concepção de cultura amazônica, ou seja, como cultura cabocla, ou 
ribeirinha, forma de identidade ameaçada pela modernidade e seu modo de vida 
racional, performático e homogeneizante. 
 
Palavras-chave: Cultura Amazônica; Identidade; Identificações; Relações de Poder; 
Hegemonia. 
 
 
1. Livro e filme como diferentes vozes de um vitalismo social 
 

Este ensaio 3 mostrará como o curta-metragem paraense Chama Verequete, de 

Luiz Arnaldo Campos e Rogério José Parreira, dialoga com a noção de cultura 

amazônica, veiculada na obra Cultura Amazônica: Uma poética do Imaginário, do 

poeta, escritor e professor universitário, João de Jesus Paes Loureiro. A importância de 

se relacionar essas duas formas de expressão cultural, aparece na medida em que 

consideramos que ambas trazem a mesma concepção de cultura amazônica, ou seja, 

como cultura cabocla - expressão cultural da população mestiça, com intenso 

relacionamento com a floresta e os rios, e que tem no imaginário sua forma de se situar 

no mundo - ameaçada pela modernidade e seu modo de vida racional, performático e 

homogeneizante. Além disso, ambas têm em comum um discurso de recuperação de um 

aspecto da cultura amazônica, através da noção de identidade. A tese deste breve ensaio  

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP de Comunicação para a Cidadania, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
2 Alexandre Sócrates Araújo de Almeida Lins é jornalista e bacharel em Comunicação Social pela Universidade 
Federal do Pará (2002), especialista em “Imagem e Sociedade” também pela UFPA (2005) e mestrando do Programa 
Multidisciplinar em “Cultura e Sociedade” da Universidade Federal da Bahia. E-mail: asaalins@yahoo.com.br. 
3 Esta comunicação é um resumo da monografia apresentada ao final do curso de Especialização “Imagem e 
Sociedade”, na UFPA, em outubro de 2005. 
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é que a perspectiva de Paes Loureiro é a mesma da narrativa do filme, a saber, ambas 

fazem parte do que Fábio Castro conceitua como a moderna tradição amazônica, que 

nas palavras do próprio autor é: “esse conjunto de enunciados, alegorias e conceitos (...) 

para caracterizar seu caráter alegórico, ou seja a proposição de atribuir-se, inventar-se 

uma tradição. (HORACIO-CASTRO, 2005a: 2)”. 

Isso não quer dizer, necessariamente, que livro e filme façam parte de um 

movimento organizado em prol de uma identidade amazônica, mas antes que, juntos 

formam uma vontade de ser, um vitalismo social (conceito de Michel Maffesoli, que 

Castro recupera em um de seus ensaios): 

 

ou seja, de um processo de envolvimento de indivíduos que não, 
necessariamente, interagem em comum, numa circunstância amplexa de 
colaboração indireta (...) cuja ilusão de unidade é dada pela simultaneidade das 
muitas vozes que, diferentes, por vezes opostas entre si – o que não deixa de ser 
uma composição dramática da cena social -, enunciam concomitantemente uma 
mesma deixis. (HORACIO-CASTRO,  2005a: 2, 12 e 13) 

 

Essa identidade de que falamos aqui corresponde a uma busca por um vínculo 

social, algo que crie laços de solidariedade entre as pessoas. A cultura é o campo 

privilegiado onde o ser humano procura elementos que lhe dê uma sensação de 

pertencimento, de familiaridade, de estabilidade em um mundo de tantas referências 

estéticas. Fica claro, portanto, que essa construção do conceito de cultura amazônica em 

Paes Loureiro e em Chama Verequete, atende à necessidade de se diferenciar das outras 

formas de cultura (notadamente da racionalista européia, trazida ao Pará primeiramente 

pelos jesuítas, nos séculos XVII e XVIII, e mais tarde, nos séculos XIX e início do XX 

pelo ciclo do látex). Uma necessidade acima de tudo política, que busca através da 

negação do outro descobrir a si próprio. Assim, como nos mostra Fábio Castro: “O 

conceito de ‘identidade’ só teria sentido se observado em sua função política, ou seja, 

como estratégia de afirmação de um ‘próprio’ em relação a um ‘outro’”. (HORACIO-

CASTRO, 2005a: 7) 

Entretanto, ainda que entendamos a utilidade política dessa construção de uma 

identidade, iremos trocá- la pela noção de identificação. A idéia de identidade traz 

consigo uma presunção de totalidade de sentido, que poderia ser entendida em uma 

ordem simbólica, circular, coerente em si mesma. Essa noção vem da tradição platônica 

de nomear as coisas e de assim, hierarquizá- las, para então estabilizá- las. Uma ordem 

alegórica, ao contrário: 
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(...) equivaleria a um movimento permanente, mas dúbio, estigmatizado pela 
percepção do processo verbal de nomeação do sentido. Assim, alegoria viria de 
allos (outro) agorein (falar de), falar sobre o outro, e não sobre o si mesmo, 
numa operação que demarca espaços lacunares como espaços constituintes. 
(HORACIO-CASTRO,2005b: 3 ) 

 

A alegoria, assim, seria um processo de negociação a partir da diferença, do 

encontro com o outro. Ela está inscrita em uma temporalidade e na consciência de que é 

formada por processos de linguagem, que são passíveis de serem desconstruídos por 

uma prática filológica. Afinal não se pode perder de vista que o processo de “dar nome 

às coisas” esconde modos de ver o mundo, como mostraremos adiante com a trajetória 

da palavra cultura. Seguindo essa linha de raciocínio, então, a identidade equivaleria à 

ordem do símbolo, enquanto que a identificação à alegoria. Assim, Castro argumenta 

que “a subjetividade alegorizante é capaz, tanto quanto uma subjetividade ontológica – 

simbólica - de construir vínculos de « identidade » social.” (HORACIO-CASTRO, 

2005a: 11) 

Esse conceito, identidade, só deve ser usado se for considerado à partir de quem 

enuncia e em que contexto isso se dá. A identidade é assim uma forma de narrativa 

sobre um povo, ou uma cultura, e esta expressa contradições e disputas por uma 

atribuição de significado que se pretende abarcador de uma extensa realidade. O 

processo cultural é, nesse sentido, eminentemente político, e como tal nunca dá conta de 

contemplar a todos os segmentos da sociedade que pretende representar. A inquietação 

que apresentamos aqui é que o ato de narrar na região amazônica (considerando tanto a 

narrativa oral, como a narrativa em outras linguagens artísticas, dentre as quais a 

fílmica) da metade do século XX para cá é profundamente infuenciado pela moderna 

tradição amazônica, ou seja, precisa referir a cultura cabocla para ser aceito. Tanto é 

assim que existem diversas manifestações artísticas que citam, seja através de palavras 

ou imagens, a floresta, os rios, as lendas e os mitos. Ocorre que se em um contexto 

passado o olhar generoso para com a cultura cabocla parecia libertador por prevenir de 

preconceitos contra a cultura popular, e até mesmo de teorias racistas contra a 

população que a produziu, atualmente esse discurso marginal tornou-se hegemônico, 

reapropriado e refuncionalizado pelas classes dominantes e sufoca outras formas de 

narrar a Amazônia que viriam, assim, de um lugar de fala não autorizado. O conceito 

lugar de fala aqui empregado consiste na: 
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(...) posição relativa que o enunciador ocupa numa ordem institucional que o 
habilita a dizer determinadas coisas, de determinada maneira e que lhe interdita 
de falar de outras. O lugar de fala é o lugar que o locutor ocupa numa cena, sob 
o fundo da qual locutor e alocutário estabelecem uma espécie de contrato 
implícito de trocas simbólicas de enunciados. (MARQUES, 1999: 16) 

 

2. Cultura e discurso hegemônico 

 

Existem outros autores paraenses tanto na literatura, como nas artes plásticas, ou 

mesmo na música, que poderiam ser objeto de pesquisa como exemplos de concepção 

da cultura amazônica como cultura cabocla. Ocorre que a obra Cultura Amazônica..., 

apresenta uma abordagem científica, mais especificamente em Sociologia da Cultura, 

mas com grande sensibilidade para temas como o imaginário, o mito e a estética. O 

autor, assim, nos parece, guardadas as pequenas discordâncias que possa haver, um 

representante desse modo de conceber a cultura amazônica, como cultura ribeirinha, ou 

cabocla. 

No livro, o autor argumenta que a cultura amazônica, entendida como cultura 

cabocla, apresenta sua maior riqueza em sua esteticidade nutrida pelo devaneio. 

Segundo ele, o homem amazônico, o caboclo 4, se insere na paisagem por meio de um 

reencantamento do mundo: 

Uma cultura dinâmica, original e criativa, que revela, interpreta e cria sua 
realidade. Uma cultura que, através do imaginário, situa o homem numa 
grandeza proporcional e ultrapassadora da natureza que o circunda. (...) Uma 
cultura de profundas relações com a natureza, que perdurou, consolidou e 
fecundou, poeticamente, o imaginário (até o final dos anos 50) destes 
indivíduos isolados e dispersos às margens dos rios (...) Nesse contexto, isto é, 
no âmbito dissonante em relação aos cânones urbanos, o homem amazônico, o 
caboclo, busca desvendar os segredos do seu mundo, recorrendo 
dominantemente aos mitos e à estetização. (...) Entende-se aqui, por uma 
cultura amazônica aquela que tem sua origem ou está influenciada em primeira 
instância, pela cultura do caboclo. (LOUREIRO, 1995: 30, 26 e 27) 
 

A opção por Paes Loureiro se deu pelo fato dele ser um autor de referência em 

estudos de cultura amazônica. Loureiro já produziu nas mais variadas áreas culturais 

como a literatura (poesia); teatro (peças); música (letras) e cinema. O autor nasceu em 

23/06/1939, na cidade de Abaetetuba (PA), localizada à margem do rio Tocantins, onde 

passou sua infância e começou seus estudos. Loureiro é formado em Direito, Letras, 

                                                 
4 Concebido aqui como homem que vem do mato, da floresta, independente da questão racial, mas fruto 
predominante da mistura entre brancos e índios. Concepção que Paes Loureiro pega emprestado de Câmara Cascudo. 
Para mais detalhes ver: CASCUDO, Câmara. Dicionário do Folclore Brasileiro. São Paulo: Ed. Melhoramentos, 
1974. 
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Artes e Comunicação, pela Universidade Federal do Pará. É Mestre em Teoria Literária 

e Semiologia pela PUC Campinas (1984) e Doutor em Sociologia da Cultura pela 

Sorbonne, Paris, França (1990). A experiência dele com a cultura, no entanto, não é só 

artística e acadêmica. Desde 1983 exerceu vários cargos políticos, ocupando as funções 

de secretário municipal de Educação e Cultura de Belém, Superintendente (e criador) da 

Fundação Cultural do Pará Tancredo Neves, Secretário de Cultura do Pará, Secretário 

de Educação do Pará e criador do Instituto de Artes do Pará. Possui mais de 30 obras 

publicadas, e chegou até a se aventurar pelo cinema, dirigindo filmes como “Colégio 

Santo Antônio”, em 16mm, e “O Forte”, em Super-8. 

A escolha de Chama Verequete, por sua vez, se deu por este filme mostrar a 

dinâmica do processo cultural, de como o discurso hegemônico sobre uma região pode 

passar por transformações. A película mostra o carimbó, expressão da cultura popular, 

que pode ser entendida aqui como a cultura cabocla que fala Loureiro, e seu combate 

pelo poder público municipal em Belém e ilustra como o plano simbólico reproduz as 

lutas pelo poder na sociedade. O filme apresenta o dinamismo do processo, pois da 

perseguição a cooptação, os signos variam de interpretação de acordo com o período e o 

tecido social. Essa constatação, do dinamismo do processo simbólico, também foi 

teorizada por Paes Loureiro através do conceito conversão semiótica, que é: 

o movimento de uma passagem pela qual as funções se reordenam e se 
exprimem em uma outra situação cultural. A mudança de qualidade simbólica 
em uma relação cultural. Na cultura amazônica, a conversão semiótica para o 
estético, segundo a qual as funções se reordenam e se exprimem pela formação 
ressimbolizada e sobre a qual recai a contemplação. (LOUREIRO, 1995: 39). 
 

Chama Verequete, com roteiro e direção de Luis Arnaldo Campos e Rogério 

Parreira, foi um dos vencedores do Prêmio Estímulo da Prefeitura Municipal de Belém 

– FUMBEL, em 1999. Após ser premiado pelo edital, a produção executiva do filme 

obteve o Certificado da Lei Municipal de Incentivo à Cultura Tó Teixeira e Guilherme 

Paraense para captar recursos junto à iniciativa privada. O filme foi rodado com 

equipamento 35 mm da Funarte, revelado no Labocine do Rio de Janeiro e tem 18 

minutos de duração. A obra presta uma homenagem a Augusto Gomes Rodrigues, mais 

conhecido como “Verequete”, considerado um dos ícones do carimbó paraense e 

reconstitui a trajetória do ritmo em Belém, desde o fim do século XIX até a 

contemporaneidade. 

Se estabelecermos conexões com a tese de Paes Loureiro, poderemos notar que a 

própria vida de Verequete remete à chegada dos caboclos a Belém, narrada por Loureiro 
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em seu livro. A moradia na periferia, a mesclagem com a cultura popular citadina e o 

caráter marginal da manifestação, combatida e ignorada pelo poder público. A trajetória 

de intelectuais como Paes Loureiro, que dedicaram grande parte de suas vidas à política, 

contribuiu para que a cultura cabocla passasse cada vez mais a ser aceita na capital 

paraense e para que os espaços públicos pudessem ser usados na apresentação dessas 

manifestações culturais tão combatidas. Mas é interessante notar que ao se tornar parte 

do discurso identitário do Pará, o carimbó passa por um processo de negociação e 

adequação aos valores da elite local, pois deixa de lado seu caráter marginal, de 

manifestação dos não-aceitos, para ser um instrumento a favor da coesão social local. 

O curta nos faz pensar que o discurso hegemônico atual (da cultura cabocla 

como vetor de identidade regional) não deixa de ter um cheiro populista quando 

contata-se que a população considerada cabocla só é acolhida naquilo que possui de 

valor simbólico, quando convém aos governantes, posto que a política de emprego, 

moradia e saúde para quem assim é designado não se mostra tão atrativa, o que é 

facilmente constatado nas periferias e prisões de Belém, Manaus e nas outras cidades 

amazônicas. Afinal, a quem é concedida uma autoridade social de enunciar este 

caboclo. Ele próprio? Certamente não. O caboclo que é enunciado nas obras culturais é 

o reelaborado pela elite intelectual local. 

Mesmo sendo muito conhecido no norte do Brasil, penso que convém fazer uma 

breve conceituação, sem maiores pretensões, já que esse não é o foco deste estudo, do 

que é o carimbó, ritmo amazônico que figura em Chama Verequete. Segundo Paes 

Loureiro: 

é um exemplo de arte musical popular da Amazônia. ‘Alinha-se o carimbó entre 
os bailados populares sem enredo verbal (...) que se estende por toda a zona 
atlântica do Pará, o Salgado, com incidência ainda no Marajó e Baixo 
Amazonas’. A palavra carimbó designa o instrumento que é um tambor feito de 
tronco escavado, tendo em uma das aberturas um couro ou pele de animal 
(LOUREIRO, 1995: 299 e 300) 

 

 O ritmo também tem influência negra, notadamente com a introdução do canto, 

a presença dos atabaques e da sensualidade da dança feminina. A dança popular também 

não ficou isenta da influência portuguesa, que se verifica nas palmas e estalar de dedos, 

e de trechos que aludem às danças folclóricas lusitanas. Essa sucinta descrição já mostra 

que uma manifestação popular como o carimbó vem recebendo influências de diferentes 
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culturas constantemente e a cada apresentação essa manifestação cultural está sob 

permanente mutação. 

 
3. Os conceitos de Cultura: civilização x modos de vida. 
 

Como esse ensaio se propõe a discutir cultura, faz-se necessária uma breve 

revisão deste conceito para demonstrar que este está longe de ser algo fácil de definição 

e que traz em si modos diferentes de ver o mundo. 

Como nos mostra Terry Eagleton, recuperando a reconstituição feita por 

Raymond Williams5 da palavra cultura: 

 

Partindo das suas raízes etimológicas no trabalho rural, a palavra começa por 
significar algo como <<civilidade>> tornando-se, no século XVIII, mais ou 
menos sinônima de <<civilização>>, na acepção de um processo geral de 
progresso inte lectual, espiritual e material (...) Enquanto sinônimo de 
<<civilização>>, <<cultura>> fez parte do espírito geral do Iluminismo, com 
seu culto do autodesenvolvimento progressivo e secular. Civilização era em boa 
parte uma noção francesa – então, como hoje , os franceses julgavam-se 
detentores do monopólio da civilização – e designava simultaneamente o 
processo gradual de auto-aperfeiçoamento e o utópico telos (fim, objetivo) para 
o qual se dirigia. Porém, enquanto a palavra francesa <<civilização>> incluía 
normalmente a vida política, técnica e social, a <<cultura>> alemã, tinha uma 
conotação mais estreitamente religiosa, artística e intelectual. Também podia 
designar o refinamento intelectual de um grupo ou de um indivíduo, e não da 
sociedade como um todo. <<Civilização>> minimizava diferenças nacionais, ao 
passo que <<cultura>> as realçava. (EAGLETON, 2003: 20 e 21) 

 

 É necessário atentar que essas noções foram gestadas em um momento de 

consolidação dos Estados nacionais – a Alemanha como conhecemos hoje só se unifica 

na passagem do século XIX para o XX. Nesse período a maioria de sua população 

estava concentrada no meio rural, e a região era governada por uma aristocracia. A 

noção de civilização francesa, por sua vez, está baseada nos valores da Revolução 

Francesa, que concebe o Estado a partir do contrato social, da aceitação de leis comuns 

para os cidadãos, ou seja, do modo de vida democrata- liberal que conhecemos hoje. A 

concepção francesa era vista com muito otimismo no final do século VIII, entretanto...  

 

(...) no final do século XIX, <<civilização>> adquiria igualmente uma 
ressonância imperialista, o que bastava para desacredita-la aos olhos de certos 
liberais. Era, conseqüentemente, necessário encontrar outra palavra para 
designar a vida social não como era quanto deveria ser, e os alemães adotaram a 
palavra francesa culture para esse fim. Kultur (em alemão no original 

                                                 
5 WILLIAMS, Raymond. Keywords, Londres, 1976 
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<<cultura>>) ou Cultura converteu-se, assim, no nome da crítica romântica e 
pré-marxista, da primeira fase do capitalismo industrial. (EAGLETON, 2003: 
22) 

 

O prestígio de cultura, na acepção alemã, tem início na medida em que a 

sociedade ocidental vê que os valores trazidos por cultura enquanto <<civilização>> 

não estavam sendo capazes de tirar o mundo de seu estado de escassez. A promessa 

iluminista de bem estar geral, advinda do cultivo de valores civilizados, mostrava-se 

através de mudanças radicais e dolorosas, homogeneizantes em vários aspectos, que 

sufocavam os modos de vida de outros países. 

 Assim: 

Nascido em pleno Iluminismo, o conceito de cultura ataca agora, com edipiana 
ferocidade, os seus progenitores. A civilização era abstrata, alienada, 
fragmentada, mecânica, utilitária, escrava de uma fé cega no progresso 
material; a cultura em contrapartida, era considerada holista, orgânica, sensível, 
autotélica, evocativa. O conflito entre cultura e civilização fazia, assim, parte de 
um declarado debate entre tradição e modernidade. De certa forma, porém, esta 
era uma falsa guerra (...), pois a cultura correria em socorro da própria 
civilização que desdenhava. E, deste modo, embora os fios entre os dois 
conceitos se entrecruzassem, a civilização acabou por transformar-se em algo 
totalmente burguês enquanto a cultura seria simultaneamente patrícia e 
populista. Tal como Lorde Byron, representava de um modo geral um tipo 
radical de aristocracia, caracterizado por uma simpatia afetiva pelo Volk (povo) 
e um arrogante desprezo pelo Burgher (burgês). (EAGLETON, 2003: 23 e 24) 

  

É justamente a partir dessa acepção alemã, que a palavra cultura começa a ter esse 

significado moderno de cultura enquanto modo de vida, com características específicas. 

Mas ainda assim, no início dessa aceitação de cultura enquanto modo de vida, a noção 

de <<cultura>> era relegada aos povos primitivos, ou seja, aos povos considerados 

dominados, menos afeitos ao racionalismo ocidental, enquanto a antiga noção de cultura 

como civilização ficou associada à <<alta cultura>>, às <<belas artes>> ou à <<cultura 

erudita>>. É preciso esperar os estudos da antropologia cultural no século XX para que 

a palavra cultura supere essa distinção entre culturas superiores e inferiores. 

Se essa discussão dos conceitos de cultura for transposta para os discursos 

amazônicos que aqui mapeamos (a obra de Paes Loureiro e o filme Chama Verequete) 

pode-se argumentar que é a noção de cultura enquanto modo de vida (no caso em 

questão como modo de vida caboclo) que dá a tônica desta busca de uma identidade 

amazônica. 

A herança da discussão acerca do tema identidade em solo brasileiro advém da 

tradição romântica alemã, que buscava construir uma idéia de nacional através do plano 
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material e simbólico. Buscava-se ali o “espírito” de um povo, algo que fosse capaz de 

dar essa idéia de identidade, de pertencimento a algo que unifica mesmo diante de tanta 

diversidade. O movimento romântico, no entanto, não foi capaz de esconder os 

antagonismos no interior de uma nação. Portanto, ainda que dentro de um país, é 

possível encontrarmos a reprodução do conflito entre as duas formas de se conceber a 

cultura (modo de vida x civilização). Renato Ortiz trata deste tema em “A moderna 

Tradição Brasileira”: 

Mesmo no interior de um único país, essa relação entre centro versus periferia 
parece se manifestar (...) Na verdade, o estudo da cultura popular é uma forma 
de manifestação da consciência regional quando ela se opõe ao Estado 
centralizador. Não é casual que os folcloristas predominantemente se 
concentram em regiões como o Nordeste, e que o folclore se institucionalizou 
no Brasil na década de 30. Penso que, no momento em que a elite local perde o 
poder no processo de unificação nacional, tem-se o florescimento do estudo da 
cultura popular (...) (ORTIZ, 2001: 161 e 162). 

  

 Esse movimento de estudo da cultura popular é identificado por Ortiz como 

sendo de preocupação folclórica, e tem início com Sílvio Romero e Celso Magalhães, 

em fins do século XIX. Para estes pesquisadores, popular significa “tradicional, e se 

identifica com as manifestações culturais das classes populares, que em princípio 

preservariam uma cultura ‘milenar’, romanticamente idealizada pelos folcloristas.” 

(ORTIZ, 2001: 160) 

Mas Ortiz identifica uma segunda corrente de estudos da cultura popular no 

Brasil que surge em meados dos anos 50, desta vez de cunho mais politizado. A cultura 

ai é concebida como dramatização dos conflitos sociais. A intenção destes pensadores 

era que, sob a forma de ficção, a cultura pudesse despertar uma consciência crítica dos 

problemas sociais nas classes dominadas, e, conseqüentemente, as convencerem a 

ingressar na ação política. Destacam-se na produção intelectual deste período os 

pensadores do ISEB e diversos movimentos de esquerda, alguns ligados à igreja 

católica. Movimentos artísticos no teatro (inspirados na concepção de Bertold Bretcht) e 

no cinema (Cinema Novo) também usaram desse expediente. 

É por isso que se tivéssemos que identificar esse vitalismo social representado 

pelos objetos deste trabalho (obra e filme), diríamos sem dúvida que ambos fazem parte 

dessa primeira corrente de estudos de cultura popular, a folclorista. É que, apesar de 

Loureiro dizer que as manifestações da cultura cabocla não devem ser confundidas com 

folclore, posto que são atuais, renovam-se permanentemente e não estão confinadas a 

um grupo de estranhos que se dedica a preservação de tradições remotas, ele concebe 
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que o olhar do natural para região é um olhar maravilhado por conta de uma natureza 

única (bem único e universal, impossível de ser recuperado se destruído), ou seja, por 

esta conter uma “aura”, fato que confere uma atmosfera de coisa rara ao próprio 

cotidiano, uma sensação de próximo-distante. Essa interpretação nos remete a definição 

Benjaminiana de aura como “a única aparição de uma realidade longínqua, por mais 

próxima que esteja”6, que o autor frankfurtiano faz em um de seus ensaios mais 

famosos, onde trata das implicações que a reprodutibilidade técnica trouxe para as 

formas de percepção da arte. Para Loureiro, a cultura amazônica é o: 

Signo de uma natureza tida como única, original e irrepetível, em contraposição 
com uma época de reprodução da natureza (...) é necessário compreender-se 
que algumas formas artísticas da cultura amazônica, mesmo originárias de 
fontes perdidas na memória coletiva, assumiram características de uma arte 
regional, de arte popular, capazes de manterem suas significações mesmo 
transferidas para outros contextos sócio-culturais. (LOUREIRO, 1995: 61 e 
299) 

 

Mas com a presença “brasileira” em solo paraense, mais acentuadamente a partir 

da metade do século XX, houve um choque entre a ideologia moderna, de cunho 

materialista e racional (trazida já no século XIX quando o Brasil passa a ser uma área de 

influência inglesa e mais tarde norte-americana), e o modo de vida caboclo, voltado 

para a subsistência. Este é encarado como preguiçoso, sem ambição, ou seja, um 

empecilho para a integração ao resto do país. Essa mentalidade já bebe nas teorias 

decorrentes do chamado “determinismo climático” e das “teorias raciais”, surgidas no 

século XIX. Para se defender de tudo isso, dessa homogeneização a um modo de vida 

externo, e para combater esse ataque à auto-estima do modo de vida local, surge uma 

necessidade de uma identidade, que se deu por meio da busca de elementos comuns 

através da noção de uma cultura amazônica. 

 Dois trechos, abaixo, explicitam as preocupações políticas de Paes Loureiro, 

dessa ameaça do “outro”. Num primeiro momento ele vê nas condições sociais da 

modernidade o motivo do esfacelamento do que chamaríamos de a “aura” da cultura 

cabocla, em seguida ele enuncia o porquê da sua obra: 

Cultura que tende a ficar despedaçada no ar dessa história de cobiças da riqueza 
da terra, agravada nas últimas décadas, dos conflitos resultantes no extermínio 
ou dizimação de tribos, morte por encomenda, poluição dos rios, assassinato de 
cidades, voracidade do consumismo e das grandes extensões de florestas 
irremediavelmente queimadas. (...) A idéia não é a de fazer deste estudo uma 
expressão etnocentrista de uma determinada cultura, nem de exaltar a 

                                                 
6 BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”. In: LIMA, Luiz Costa. 

Teoria da Cultura de Massa. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978, pág. 215. 
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excelência de uma cultura que, supostamente, deveria permanecer imobilizada 
no tempo. Mas, de discutir e contestar a idéia de uma cultura inferior e pobre – 
a cultura popular da Amazônia, revelar sua originalidade, apresentar sua 
riqueza, compreender seus traços essenciais e dominantes. (LOUREIRO, 1995: 
16 e 41). 
 

Para que não tratemos a inserção da Amazônia ao Brasil de forma dual (“os 

nativos da região” x “os brasileiros”), também é importante citar neste trabalho que 

outra perspectiva, a dos Estudos Culturais, observa que o intercâmbio entre culturas é 

algo que sempre existiu e que essas trocas simbólicas se intensificaram com o período 

colonial, gerando um complexo processo de imbricação entre colonizador e colonizado, 

provocando, assim, um hibridismo cultural que desestimula toda e qualquer concepção 

de cultura pura. Uma herança de Birmingham é deixar de pensar “a cultura” no singular 

e iniciar a reflexão de que existem culturas no plural e que estas se enfrentam em 

disputas agonísticas para estabelecer um sentido hegemônico. Hegemonia aqui, no 

sentido gramsciano do termo, considerada como “(...) a capacidade de um grupo social 

de assumir a direção intelectual e moral sobre a sociedade, sua capacidade de construir 

em torno de seu projeto um novo sistema de alianças sociais, um novo ‘bloco 

histórico’.” (MATELART, A e MATELART, M: 108). 

Filmes como “Chama Verequete” nos trazem a reflexão de que as classes 

dominantes, bem como os intelectuais que fazem parte destas últimas, podem reproduzir 

ou questionar o discurso de que a cultura popular tem ou não valor para ser aceita pelo 

discurso hegemônico. O combate ao carimbó feito pela elite belemense, até as primeiras 

décadas do século XX, e sua aceitação e cooptação pelo discurso oficial, mostrado no 

fim do filme, só podem ser entendidos por nós após apreender o trajeto de intelectuais 

como Paes Loureiro que tiveram essa dupla vida de artista e político paraense. 

As identificações dos povos que têm um intenso relacionamento com a floresta, 

os caboclos, certamente não estão na concepção de sujeito enquanto ser racional, pois 

não está apenas na ordem do racional, mas num diálogo entre razão e imaginário, o 

vetor da sensação de pertencimento, origem e de explicação do que não é compreendido 

no mundo. Entender isso é muito importante para não termos posturas etnocêntricas em 

relação a essas comunidades. Mas é o sujeito pós-moderno que nos parece mais 

abrangente para dar conta de que não existe um sujeito centrado e coerente. E é essa 

concepção que adotaremos neste trabalho, ao contrário do que parece ser a concepção 

de sujeito de Paes Loureiro. O autor paraense rejeita a concepção de sujeito baseada na 
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razão e não toca muito na interpretação do sujeito que se constrói a partir do 

interacionismo simbólico, já que a identidade cabocla de que se refere possui uma aura 

que se nutriu em um período em que a Amazônia não mantinha muito contato com as 

outras regiões do Brasil. As comunidades, assim, eram mais fechadas ao intercâmbio 

com povos de outras culturas. Loureiro parece empregar mais a noção pós-moderna de 

tribo de Michel Maffesoli do que a de sujeito: 

Trata-se da tensão fundadora que me parece caracterizar a socialidade deste fim 
de século. A massa, ou o povo, diferentemente de proletariado ou de outras 
classes, não se apóiam numa lógica de identidade. Sem um fim preciso, elas não 
são os sujeitos de uma história  em marcha. A metáfora da tribo, por sua vez, 
permite dar conta do processo de desindividualização, da saturação da função 
que lhe é inerente, e da valorização do papel que casa pessoa (persona) é 
chamada a representar dentro dela (...) Não se trata mais da história que 
construo, contratuamente associado a outros indivíduos racionais, mas de um 
mito do qual participo (...) o tipo mítico tem uma simples função de agregação 
(...) são dominados pela indiferenciação, pelo ‘perder-se’ em um sujeito 
coletivo, o que chamarei de neotribalismo. (MAFFESOLI, 1987: 8, 9,15 e 16) 

Ainda citando Maffesoli, em sua obra “O Tempo das Tribos”, vemos que ele 

recupera o conceito de comunidade emocional, de Max Weber, que nos parece ser 

elucidativo para entender o modo de vida do caboclo que nos traz Paes Loureiro. O 

caboclo, para se inserir no mundo, escapa da ordem da racionalidade instrumental. Sua 

conduta é presidida pelo imaginário poético-estetizante. O que lhe faz ter laços de 

solidariedade é a emoção partilhada com seus vizinhos. Ele participa, assim, da 

comunidade emocional que é: 

“(...)  uma ‘categoria’, quer dizer, algo que nunca existiu de verdade, mas que 
pode ser vir como revelador de situações presentes. As grandes características 
atribuídas a essas comunidades emocionais são: o aspecto efêmero, a 
‘composição cambiante’, a inscrição local, ‘a ausência de uma organização’ e a 
estrutura cotidiana”. (MAFFESOLI, 1987: 17) 

 Maffesoli também chama a atenção para o fato de que a emoção e a 

sensibilidade devem, de algum modo, ser consideradas como um misto de objetividade 

e de subjetividade e que a emoção coletiva tem uma função de conhecimento. Como 

veremos adiante, Paes Loureiro também é partidário desta interpretação. O autor francês 

afirma que a sensibilidade coletiva, ultrapassando a atomização individual, suscita as 

condições de possibilidade para uma espécie de “aura” que vai particularizar tal ou qual 

época. Segundo ele: 

(...) aquilo que caracteriza a estética do sentimento não é de modo algum uma 
experiência individualista ou ‘interior’, antes pelo contrário, é uma outra coisa 
que, na sua essência, é abertura para os outros, para o Outro. Essa abertura 
conota o espaço, o local, a proxemia onde se representa o destino comum. É o 
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que permite estabelecer um laço estreito entre a matriz ou aura estética e a 
experiência ética. (MAFFESOLI, 1987: 21 e 22) 

Retomando nossa concepção de sujeito pós-moderno, outro autor importante do 

círculo de Birmingham é o crítico indo-britânico Homi Bhabha. Ele mostra que a 

concepção pós-moderna mostrou que a pretensão à identidade no mundo 

contemporâneo se dá através na articulação, ou negociação, da consciência das posições 

do sujeito em relação a sua raça, gênero, local institucional, localidade geopolítica, 

orientação sexual. Esse processo que se dá no interior do sujeito, ou de um grupo, que 

buscam identidade não se dá sem conflito. Não é a soma das diferentes posições do 

sujeito que lhe conferem uma identidade, como nos mostra Bhabha, mas, ao acontrário, 

“é na emergência dos interstícios – a sobreposição e os deslocamentos de domínios da 

diferença – que as experiências intersubjetivas e coletivas de nação <nationness>, o 

interesse comunitário ou o valor cultural são negociados”. (BHABHA, 1998: 20). 

O descentramento do sujeito observado por alguns dos pensadores dos Estudos 

Culturais, como se pode ver, nos traz a reflexão que a identificação com o regional, no 

caso desse trabalho com a cultura cabocla, é apenas uma das formas de identidade que 

interpelam as populações que vivem na Amazônia. Em grupos de mulheres, por 

exemplo, o motivo de desconforto por um preconceito que faz com que elas tenham a 

necessidade política de buscar uma identidade, uma diferenciação, pode ser mais 

reincidente por serem do sexo feminino em um grupo que, apesar de ser discriminado 

como um todo (tanto os homens e as mulheres considerados caboclos) no contexto 

regional e nacional, mantém relações patriarcais nas próprias comunidades. Já para um 

homem negro que vive nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, pode ser a questão 

do preconceito racial que o interpele, que faça com que ele seja lembrado a cada 

momento que a sua não-aceitação social está vinculada a sua cor da pele, mais até do 

que por ter no imaginário sua forma de se inserir na vida cotidiana, com suas lendas e 

mitos ou pelo seu modo de falar que é tido como interiorano e inculto. Mas, para 

demonstrar o caráter multifacetado da identidade, retomando o exemplo do homem 

negro, este pode estar acima do peso e considerar que, tão importante quanto ser negro é 

ser gordo. Pois durante toda sua vida essa sempre foi uma forma fundamental de 

identificação. Consideremos que desde a infância, este homem sempre foi 

“identificado” por esta característica, a do peso considerado acima da média, e assim 

mais de uma identificação está presente em sua vida. 
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4. Cultura cabocla e lugar de fala 

 

A grande contribuição da obra de Paes Loureiro e de iniciativas de filmes como 

Chama Verequete é a de se inscreverem dentro de um movimento de valorização das 

culturas que não tem a razão instrumental como fator explicativo e mais do que isso de 

mostrar que populações que vivem em regiões economicamente mais “atrasadas” (se 

considerarmos atraso dentro dos parâmetros do modo de vida moderno, que vê o ápice 

do desenvolvimento no amplo acesso aos bens de consumo) também têm uma cultura de 

infinita beleza, digna de ser apreciada. 

Paes Loureiro teve a lucidez de mostrar que os mitos, as danças, e o folclore 

amazônicos, assim como a poesia mitológica/épica grega (Homero) e portuguesa 

(Camões) entre outras manifestações culturais internacionais, também tem o imaginário 

poetizante e estetizador como sua dominante, mas que ao contrário destes, não 

conseguiram atingir um nível de prestígio muito elevado. Não é difícil perceber o 

quanto o mundo ocidental, apesar de sua valorização da ciência e da razão, confere 

grande valor às manifestações poéticas/mitológicas de regiões com melhor situação 

econômica (basta lembrarmos que “A Ilíada” e “Os Lusíadas” fazem parte do rol de 

obras ensinadas em diversas instituições de ensino brasileiras). 

Paes Loureiro, assim, é brilhante ao apontar que essa valorização da cultura do 

outro (representada por manifestações de outras parte do Brasil e do mundo), em 

detrimento da cultura cabocla, mais do que uma repulsa à motivação desta última, o 

devaneio, se dá por esta ter sido produzida por um povo que habita uma região 

periférica do globo, a Amazônia. A região sofreu e ainda sofre de dois movimentos de 

ataque a sua auto-estima, primeiro pela cultura européia e depois pelo modo de vida 

“brasileiro”. Assim, quando alguém se levanta para valorizar o caboclo, parece estar 

tendo uma postura revanchista, uma ação afirmativa, como que para se justificar que o 

que se produz por este povo também tem valor. A perspectiva de Loureiro (e de outros 

autores que compõem a moderna tradição amazônica), ao que parece, vem dando 

amplos sinais de aceitação, como a própria realização do filme “Chama Verequete” 

ilustra muito bem, mas a cultura cabocla ainda não conquistou totalmente outros 

espaços institucionais, como a escola, por exemplo, pois ainda é considerada em alguns 

redutos como algo que vem de um lugar de fala não autorizado. 
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É importante dizer aqui que apesar de estarmos mostrando o ponto de vista de 

Paes Loureiro, tentando entender em que contexto o lugar de fala dele faz sentido, isto 

não quer dizer que consideremos a cultura cabocla como a mais representativa da 

cultura amazônica, nem que ela possui um ethos próprio, ou que se inscreve 

exclusivamente na tradição, mas que, ao contrário, ela vem negociando seu sentido a 

cada performance, num jogo de encontro com o novo e com o presente. Apesar disso, 

achamos que a cultura cabocla precisa ser mais divulgada e que passe a figurar entre as 

mais valorizadas, sem necessariamente ser considerada me lhor do que qualquer outra 

forma de cultura. 
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