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Resumo 

Este paper relata o desenvolvimento do projeto de iniciação científica que propõe a 
realização de um levantamento histórico sobre a incidência das palafitas na cidade de Manaus, 
com ênfase nos bairros de Educandos e São Raimundo. A pesquisa se dá por meio de 
metodologias e técnicas utilizadas nas áreas da História e da Comunicação, tais como 
pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, observações de campo e entrevistas com 
moradores antigos dos bairros pesquisados. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de 
explorar a memória cultural dessas habitações e sua relação com a expansão da cidade. Este 
projeto de iniciação científica integra o projeto de pesquisa Espaços semióticos urbanos: 
palafitas como texto da cultura amazônica, coordenado pela Profa. Dra. Mirna Feitoza Pereira 
e em execução no UniNorte. 
 

Palavras-chave: Palafitas; levantamento histórico; Manaus. 

 

Introdução e fundamentação 

Este projeto de pesquisa propõe a realização de um levantamento histórico sobre a 

incidência das palafitas na cidade de Manaus, com ênfase nos bairros de Educandos e São 

Raimundo. A proposta integra o projeto de pesquisa Espaços semióticos urbanos: palafitas 

como texto da cultura amazônica, coordenado pela Profa. Dra. Mirna Feitoza Pereira no 

UniNorte, cuja problemática principal é a investigação da arquitetura das palafitas que 

incidem no espaço urbano de Manaus como texto da cultura amazônica. 

Uma proposta como essa demanda um deslocamento teórico e crítico que remete para 

o entendimento da cultura não como produto, artefato, mas como linguagem, comunicação, 

semiose, tomando esta arquitetura como objeto de estudo. Para seguir nesta direção, faz-se 

necessário recorrer aos pressupostos teóricos da Semiótica da Cultura da Escola de Tártu-

Moscou, sobretudo compreensão da cultura como texto, conceito que permite explorar a 

construção de sentidos na cultura para além dos limites dos textos verbais.  

Diferentemente dos textos lingüísticos, os textos culturais estudados pela Semiótica da 

Cultura são formações semióticas cuja textualidade é tecida por códigos oriundos de  
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diferentes sistemas de signos que encontram-se entrelaçados no espaço cultural. Conforme a 

Semiótica da Cultura, os textos culturais agem na transmissão de informações sobre a cultura, 

na geração de sentidos e guardam a memória de estruturas precedentes da cultura, sendo a 

investigação de sua textualidade elucidadora do espaço semiótico das linguagens da cultura. 

No projeto ao qual esta proposta de iniciação científica está vinculada, as palafitas 

estão sendo estudadas a partir de sua textualidade, com o objetivo de alcançar os códigos e os 

sistemas de signos culturais que as constroem e por meio disso compreender como a 

arquitetura dessas construções populares que incidem na paisagem urbana e interiorana da 

região transmitem informações, geram sentidos e guardam a memória da cultura amazônica. 

Outro pressuposto teórico da Semiótica da Cultura usado na pesquisa é o conceito de 

semiosfera, definido como o espaço semiótico da cultura necessário ao funcionamento das 

linguagens, da comunicação, da semiose (Lotman 1984). Este conceito ajuda a compreender 

como o espaço urbano no qual as palafitas se inserem também compõem um espaço semiótico 

que torna possível a construção da textualidade das palafitas. 

Utiliza-se ainda noções propostas pela ecossemiótica (Kull, 1998; Nöth 1998) para 

entender as intricadas relações entre cultura e natureza na Amazônia, tomando a investigação 

da textualidade das palafitas como objeto de investigação. 

A leitura semiótica da textualidade das palafitas também envolve conhecimentos e 

conceitos do campo da Arquitetura e Urbanismo. Daí a necessidade da interdisciplinaridade 

deste projeto de pesquisa. 

 

Objetivo Geral 

Levantar os antecedentes históricos da incidência de palafitas na cidade de Manaus. 

Objetivos Específicos 

- Identificar as datações mais remotas da incidência de palafitas na cidade de Manaus. 

- Investigar a relação entre a expansão das palafitas de Manaus e os ciclos econômicos 

da cidade. 

- Investigar as primeiras incidências de aglomerados de palafitas no espaço urbano de 

Manaus, tomando os Igarapés de Educandos e São Raimundo como amostra. 

 

Metodologia 

Este projeto de pesquisa está sendo desenvolvido por meio de metodologias e técnicas 

de pesquisas utilizadas nas áreas da História e da Comunicação, tais como pesquisa 

bibliográfica (em livros, artigos, monografias, dissertações e teses de doutorado), pesquisa 
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documental (em documentos, revistas, jornais, fotografias, audiovisuais), observações de 

campo das áreas estudadas e entrevistas com moradores antigos dos bairros pesquisados. A 

realização das entrevistas acontecerá ao longo do segundo semestre do ano. 

 

Resultados alcançados e discussão 

Em primeiro momento foi decidido que se deveria fazer um recorte para delimitação 

dos períodos prováveis de incidência das palafitas na Cidade de Manaus e sua expansão no 

espaço urbano. Assim, delimitou-se o trabalho em duas partes: Primórdios das palafitas na 

cidade de Manaus e Palafitas no bairro de Educandos e São Raimundo. 

A partir daí passou-se ao levantamento bibliográfico e documental, para localizar e 

identificar dados que colaboraram para elucidação do problema levantado pela pesquisa. 

Em seguida têm-se os resultados parciais da pesquisa. 

 

Breve histórico da cidade de Manaus e os primórdios das palafitas 

A cidade de Manaus origina-se a partir do século XVII, período em que os 

portugueses passaram a explorar mais a região amazônica em busca de índios para escravizar. 

Bentes e Rolin (2005) descrevem que os colonizadores se estabeleceram na margem 

esquerda do Rio Negro e ergueram um forte, batizado de Fortaleza da Barra de São José do 

Rio Negro, onde anteriormente viviam os nativos Barés, Banibás, Passés, Manáos, Aroaquis, 

Juris e outros, iniciando-se assim a ocupação do espaço que futuramente daria origem à 

cidade de Manaus, recebendo diferentes denominações com o passar do tempo, como 

Fortaleza da Barra, Lugar da Barra, Barra do Rio Negro, Barra e Vila da Barra. 

Freire (1994 apud Bentes e Rolin: 2005, p. 119), com dados fornecidos por Gaetano 

Osculati, afirma que a fortaleza foi construída sobre um cemitério indígena e interpreta esse 

ato como “um fato sugestivo carregado de simbolismo que, com imagem, sintetiza por si, todo 

o processo colonial”. 

Até o final de XVIII, o Lugar da Barra não passava de um obscuro povoado da 

Capitania de São José do Rio Negro, cuja capital funcionava, desde 1758, na vila de Barcelos. 

Contudo, em 1791, o governador Manoel Lobo d’Almada, sem autorização, transferiu a sede 

do governo para o Lugar da Barra, o que gerou um repentino progresso na região. (Freire 

apud BENTES; ROLIN 2005, p. 119). 

De acordo com Monteiro (1994) a ocupação de Manaus demorou longos anos. 
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Assim mesmo, [...] veremos que Manaus nasceu sob o influxo de forças que não 
revelam, em absoluto, uma tendência orientadora, disciplinada. É mais obra da 
improvisação do homem apressado, ou se preferem, originou-se do espírito gregário 
do mesmo, sem uma noção muito rígida e completa de significado da obra, uma 
aventura e uma improvisação que continua no tempo. (MONTEIRO, 1994, p.13). 
 

As casas que surgiram ao redor da Fortaleza de São José do Rio Negro eram todas 

levantadas sobre pau a pique e com paredes de tijolos de barro cozido, cobertas com folha de 

palmeira. As ruas eram de barro batido e tão estreitas e irregulares que mal dava para passar 

uma carroça puxada a boi. Assim era a Rua Mundurucu, situada ao lado direito do igarapé do 

Espírito Santo, no Bairro dos Remédios (ANDRADE, 1985, p.17). 

Os acidentes geográficos, a topografia e os hábitos regionais faziam do Lugar da Barra 

um exótico aglomerado urbano, que misturava elementos ocidentais aos traços indígenas, não 

se parecendo muito ao padrão europeu. 

Segundo Mesquita (1999), ”Manaus era uma cidade com características que em nada 

deveria assemelhar-se aos aglomerados europeus”. 

 
O traçado da capital da província do Amazonas obedecia praticamente aos ditames da 
natureza: era desenhada por vários igarapés, seu relevo era bastante acidentado, com 
morros e ladeiras; além disso, era comum nas construções residenciais o uso de 
materiais da região, tais como a madeira, a palha e o barro. (MESQUITA, 1999, p. 
36). 
 

A ilustração seguinte (Figura 1) demonstra algumas habitações na Manaus de 1865, 

podendo-se notar nitidamente a existência de uma palafita em meio a outras residências, que 

foram construídas com materiais descritos anteriormente por Mesquita. 

  

 

 

 
 
 
 
 
Figura 1: Manaós, 1865-1866 
FONTE: ANDRADE, 1985 

 

A urbanização não ocorreu de forma planificada, apesar do Lugar da Barra estar 

situado num terreno bastante alto, o local era cortado por inúmeros igarapés que interrompiam 

a construção de uma rua mais extensa. Esses igarapés formavam chavascais e igapós onde se 

pescava acaris bodós, traíras e outros peixes consumidos pela pequena população 

(ANDRADE, 1985, p.17). 
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As constantes chegadas de veleiros oriundos de Portugal e o intenso intercâmbio 

social, político e cultural causaram um desenvolvimento urbano e expansão da vila com novas 

ruas e surgimentos de bairros. No período de 1850 a população estava em 6.000, e agora já 

passava de 7.000 habitantes, incluindo índios e mestiços que adquiriram novos hábitos 

importados da Europa. Conforme Monteiro (1994),  

 
duas culturas se chocam, desde o início, nessa comunidade pobre. Dominam ambas de 
modo compreensível, mas a portuguesa se elege ostensivamente, numa tendência 
aparentemente absortiva que só se verifica parcialmente, estumada pela força 
coercitiva dos decretais régios, decretais que proíbem o uso da língua geral e união 
escandalosa de branco com o preto, de passo que amaciava o concubinato branco-
amarelo, a favorecer enfaticamente a estatística dos mamelucos. (MONTEIRO, 1994, 
p. 54). 
 

Esta comunidade rural, na qual já existiam palhiços e palafitas, neste momento começa 

a se fazer urbana por força da adaptação, criando um “retrato pitoresco de duas culturas em 

choque, onde a rua ainda é caminho e a cidade ainda possui evidências inconfundíveis de sua 

origem: aldeia de índios” (MONTEIRO, 1994, p.54). Monteiro descreve o surgimento de 

agrupamentos de palafitas na Manaus de 1865. 

 
Aqui e ali, ao sabor das tendências estéticas do amazoníndio, começavam a surgir 
abarracamentos pitorescos de palha de inajá e de buçu, sem simetria, sequer sem 
delineamento, num amontoado promíscuo, como civilização, chantada apressadamente 
na clareira da mata virgem, tivesse fome de horizontalidade e se improvisasse numa 
comunidade ativa. Derramaram-se pelas sombras dos matoais que marginavam os 
igarapés, estacando em agrupamentos palafíticos ou isolados à orilha apendoada do 
litoral pedregoso; galgavam em atropelo a cúspide em seio dos morrores que 
entestavam com o Rio Negro, aconchegando-se no alto à moda árabe; desciam 
vertiginosamente as siclinais, flutuavam nos lançantes, perdendo-se pelas confusas 
distâncias da paisagem verde. (MONTEIRO, 1994, p. 31). 
 

A era da borracha em Manaus e a expansão urbana 

A borracha já era conhecida e utilizada pelos índios Omágua do Alto Amazonas há 

bastante tempo, que fabricavam dezenas de objetos. 

Em 1745, o cientista francês La Condamine fez um relato científico sobre a árvore e 

seu processo produtivo, além do uso da borracha na Academia de Ciências de Paris. Vinte 

anos após a revelação da borracha ao mundo por La Condamine, o francês François Fresneau 

conseguiu dissolver o produto coagulado em uma substância conhecida como terebintina, 

trazendo, assim novas experiências para o uso da borracha na indústria, tornando-se com o 

tempo uma necessidade, mas também uma forte fonte de lucro. 

Em 1839, o americano Charles Goodyear inventou o processo de vulcanização da 

borracha, tornando possível seu emprego em escala industrial crescente. A invenção da 
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bicicleta, e mais tarde, do automóvel, a importância da borracha vai ser decisiva, devido a 

necessidade de suprir o mercado de pneumáticos. (FIGUEIREDO, 2002, p. 78). 

Assim, vão sendo instaladas na Europa e nos Estados Unidos indústrias de 

transformação da borracha, ocasionando um aumento na demanda do produto “in natura. 

 
[...] Por outro lado, enquanto febrilmente se abria indústrias de manufaturas da 
borracha no exterior, as nascentes indústrias locais, inclusive da calçados, foram 
progressivamente sendo fechadas, pois era mais lucrativo vender grandes quantidades 
de borracha para os estrangeiros que manter fábricas artesanais que não podiam 
competir com as grandes indústrias internacionais. Desse modo, a economia da 
Amazônia passou a girar quase que exclusivamente em torno da comercialização desse 
produto. (FIGUEIREDO, 2002, p. 78). 

 
O negócio da borracha crescia e as dificuldades também já apareciam. A produção era 

muito primitiva exigindo um grande contingente de braços para o trabalho. 

De início a força de trabalho na extração e beneficiamento da borracha era indígena 

pelo domínio do conhecimento da floresta e do seu processo produtivo. Porém, com a 

resistência dos índios somada a insuficiência populacional de “caboclos”, tornou-se necessária 

a importação mais trabalhadores. 

Tem início, então, o maior movimento migratório ocorrido na Amazônia pós-

conquista. Foi um colossal deslocamento humano haja vista o curto espaço de tempo 

decorrido até atingir suas mais expressivas cifras de quase 500.000 pessoas (Caio Prado apud 

FIGUEIREDO 2002, p. 79). 

O nordestino foi o componente social que mais contribuiu para formar o exército de 

seringueiros, estes fugiam das prolongadas secas, tendo em seu território uma enorme massa 

de miseráveis camponeses sem acesso a terra; além dos nordestinos, vieram outros de 

diferentes regiões do Brasil e do mundo. 

 
Estima-se que aproximadamente 350 mil nordestinos, tenham migrado para a região, 
aliciados por uma propaganda enganosa realizada por intermediários a serviço das 
firmas que controlavam o comércio e o aviamento na economia da borracha. 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 79 e 80). 
 

Também houve a participação de estrangeiros na ocupação da Amazônia vindos em 

busca de riquezas ou recrutados como trabalhadores do látex como colonos. Entre estes se 

destacam: os portugueses (1854), chineses (1867), americanos (1871) e, em menor número, 

ingleses, franceses, belgas, alemães, suíços, argentinos, italianos e judeus que se 

estabeleceram em vários lugares da região amazônica e contribuíram muito para a 

modificação da nova composição social. 
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Em todo o período da segunda metade do século XIX e durante os 12 anos primeiros 

anos do século XX, a Amazônia respondia, em média, por mais da metade da produção 

mundial de borracha, tendo um grande aumento na arrecadação de tributos, chegando a 50% 

do PIB Nacional. 

A conseqüência disso foi a criação de um comércio interno muito ativo, onde se 

importavam artigos de luxo oriundos da Europa e dos Estados Unidos, estes consumidos pela 

elite extrativista que se formou. 

Este período é denominado como o “apogeu da borracha”, no qual as exportações 

atingiram 8 mil toneladas (1870), 21 mil toneladas (1900), 34 mil toneladas (1910) e seu 

auge, em 1912, com 42 mil toneladas de goma exportada. 

Com todo esse crescimento econômico gerado pela borracha fez-se necessário 

melhorar a infra-estrutura nas cidades amazônicas. Assim, Manaus passou por reformas 

urbanísticas de grande porte, com a construção de prédios suntuosos, moderna instalações 

portuárias, instalação de energia elétrica, serviço de transporte por bondes movidos a 

eletricidade, instalações de sistemas de abastecimentos de água e esgoto e serviço telegráfico 

ligado por cabo subfluvial com o resto do mundo. (FIGUEIREDO, 2002, p. 81). 

A representação mais significativa deste período foi a construção do Teatro 

Amazonas, que foi inaugurado em 1896, custando 400.000 mil libras esterlinas aos cofres 

públicos. 

Também foram construídos na cidade de Manaus os prédios da Alfândega, do Palácio 

da Justiça, da Biblioteca Púbica, do Mercado Adolpho Lisboa, da Penitenciária, do cais 

flutuante, do reservatório do Mocó, as pontes de aço da Cachoeirinha e dos Bilhares, palacetes 

com azulejos portugueses e grades de ferro da Escócia e Inglaterra. 

Para se atualizar aos padrões urbanos vigentes da época, foi necessário repensar e 

redefinir o espaço urbano. Assim, modificou-se o traçado da sua área central e 

desapropriaram-se algumas propriedades particulares. Buscava-se também atender as 

exigências de higiene pública e de circulação. (MESQUITA, 1999, p. 147). 

Foi ignorada a acidentada topografia do lugar. Conforme Mesquita (1999), 

 
[...] igarapés foram aterrados, colinas niveladas, artérias calçadas e edifícios foram 
construídos em moldes europeus, mas nem sempre adaptáveis ao clima tropical. Se 
por um lado melhoravam as condições de comunicação, higiene, transporte; por outro 
lado interferia-se na geografia, modificava-se o clima e impunha-se costumes, 
ignorando as tradições culturais locais. (MESQUITA, 1999, p. 147). 
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De acordo com Monteiro (1994, p. 54), toda essa política de urbanização “deflagra a 

campanha contra a tradição indígena do cochicholo (casa muito pequena) e daí se opera 

mudança rural, inclusive com o desaparecimento das roças periféricas”. 

No limiar do século XX, graças a mudanças ocorridas no final do século XIX, surge 

outra cidade, que é interpretada por Mesquita (1999, p. 147) como uma imagem de vitrine 

instalada, resultado se uma série de transformações. 

 
Todo esse processo de mudanças, com suas obras públicas, a introdução de novos 
costumes e a adoção de modernos serviços públicos podem ser simbolicamente 
interpretados como um “rito de passagem” do processo de branqueamento através do 
qual a cultura local despia-se das tradições de origem indígenas e vestia-se com 
características ocidentais. (MESQUITA, 1999, p. 147). 
 

Subitamente Manaus ocupa o status de cidade moderna, deixando a imagem de 

lugarejo provinciano para trás, sendo conhecida pela sua graciosidade e seus ares europeus. 

Além das mudanças arquitetônicas e urbanísticas, também ocorreram mudanças no âmbito 

social, criando-se uma cidade cosmopolita. 

Segundo Figueiredo (2002), Manaus mergulhava em um frenesi de consumo e delícias 

típicos das grandes cidades européias. Lojas com artigos e nomes franceses se espalhavam 

pelas grandes avenidas centrais da cidade. Bancos e agências financeiras internacionais 

cuidavam dos negócios de seus patrões. Aparecem bares, hotéis de luxo, restaurantes e 

cabarés decorados com tapetes orientais e europeus, móveis e louças finas também vindas da 

Europa. Nas ruas e bulevares, os senhores e senhoras desfilando principescas vestes de 

caxemira e puro linho inglês adornados com chapéus, jóias e perfumes dos mais caros que 

existiam. 

 
Manaus era uma cidade cara. Como quase tudo que se consumia era importado, os 
preços eram altíssimos acessíveis apenas para os abastados que esbanjavam suas 
fortunas construindo uma cidade para si mesmos. 
Em contrapartida, uma massa de miserável de trabalhadores nordestinos, índios 
destribalizados e caboclos morava na periferia da cidade, ocupando chacos e 
alagadiços, vivendo em palhoças de taipa e chão batido de um só cômodo, abrigando 
numerosas famílias de sete a nove pessoas, dormindo em redes, amontoados uns sobre 
os outros. A água consumida por essa massa era tirada de cacimbas e igarapés, a água 
encanada nunca chegou até esses lugares. As ruas dos bairros pobres eram cobertas de 
matagal, lamacentas, escuras e sem urbanização. (FIGUEIREDO, 2002, p. 82). 
 

As melhores residências eram as de comerciantes, proprietários e autoridades 

portuguesas, donos de terras, de casas e das taperas de aluguel (casas com mau aspecto). Por 

volta de 1933, havia no centro da cidade uma grande quantidade desse tipo de residência 

habitadas por famílias de baixa renda (ANDRADE 1985, p.17). O povo as chamava de 
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“estâncias” e estas casas eram constituídas de muitos compartimentos sem luz direta, 

enfileirados, com um sanitário ao fundo para os locatários se servirem. Conforme Andrade 

(1985), 

 
Esse hábito coletivo de morar chegou até os nossos dias graças ao espírito conservador 
dos lusitanos apegados aos seus bens materiais, e somente desaparecendo com o 
advento de uma nova maneira popular de morar, trazida do Rio de Janeiro – as favelas 
que começaram a se expandir nas margens do igarapé dos Educandos, alastrando-se 
depois pela periferia e hoje constituindo-se num dos mais sérios problemas sociais que 
a comunidade enfrenta. (ANDRADE, 1985, p. 17). 

 
Por um lado, pode-se exaltar os aspectos modernos e civilizados desta nova fase 

experimentada, mas pode-se lamentar que, ao inserir-se na contemporaneidade, a frágil 

sociedade local passou a sofrer dos males de sua época e da desestruturação típica, provocada 

por um “progresso” econômico repentino, gerando um descontrole social que deixava 

espantadas as autoridades. (MESQUITA, 1999, p. 149). 

 

O declínio da economia da borracha 

A era da borracha se deu de forma muito efêmera. No momento em que se atingia o 

auge em produção e exportação, iniciava-se sua decadência. Já no início do século XX, os 

administradores lamentavam a redução das rendas do Estado decorrente da desvalorização do 

preço da borracha amazônica no exterior. 

Em 1876 o inglês Henry Wilckham coletou setenta mil sementes da Hévea 

brasilienses (nome científico da seringueira) da Amazônia e levou-as para o jardim botânico 

de Kew na Inglaterra. Mais de sete mil delas brotaram nos viveiros, sendo transportadas para 

o Ceilão (hoje Sri Lanca), possessão inglesa na Ásia onde se adaptaram e demonstraram 

rentabilidade para uma cultura em larga escala (FIGUEIREDO, 2002, p. 83). 

Em 1906, quando as seringueiras asiáticas começaram a produzir, a Amazônia perdeu 

seu monopólio na exportação de borracha e entra em crise. Os ingleses passaram a dominar o 

mercado mundial de borracha. Mas, ainda assim em 1913, com uma cifra de 67 mil toneladas, 

a produção na Amazônia atinge seu ponto máximo. Depois disto aconteceu um declínio e 

nunca mais se atingiu números tão expressivos em relação a outros centros produtores. 

Diversas tentativas foram planejadas para se evitar o colapso, tanto pelo poder público 

como o privado. 

A elite extrativista e as autoridades públicas não compreenderam a complexidade do 

capitalismo naquele momento. Mesmo ricos, faltava-lhes discernimento intelectual para 

entender a dinâmica da economia mundial. Preocupavam-se apenas com a ostentação artificial 
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de seu poder, não se dando conta da “guerra” mundo a fora pela conquista de mercados 

consumidores e fornecedores de matérias-primas. 

Esta guerra resultava-se do imperialismo das potências internacionais que envolviam a 

Amazônia. “Os encastelados da elite local pensavam que a borracha seria eterna fonte de 

riqueza, pouco fazendo para desenvolver uma economia alternativa e solidificar o progresso 

regional”. (FIGUEIREDO, 2002, p. 84). 

Com a crise da economia gomífera houve um crescimento da miséria por causa da 

falência das firmas locais e a transferência das estrangeiras para a Ásia, gerando uma imensa 

massa de desempregados nas cidades amazônicas. E com os seringais fechados, os 

trabalhadores famintos invadiram as cidades e os navios para voltarem para sua terra de 

origem. As frotas fluviais foram desativadas em sua maior parte, causando uma crise no 

abastecimento de gêneros alimentícios, conseqüentemente iniciando um surto de fome. 

Também se agravou o quadro sanitário com o aumento de doenças nativas e epidêmicas, 

principalmente malária e febre amarela. “O caos social foi de tal forma que, em menos de 

quatro anos, dois mil e quinhentos imóveis foram abandonados, só na cidade de Manaus”. 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 85). 

Neste cenário surge a Cidade Flutuante (Figura 2), que foi um aglomerado de casebres 

de palha sobre troncos de madeira que surgiu em 1920, em plena baía do Rio Negro. Criando 

novos e graves problemas de natureza social e ambiental, sendo ainda alvo de reportagens 

fantásticas e entrevistas em jornais brasileiros e estrangeiros. Além disto, gerou uma imagem 

negativa ao Amazonas, principalmente à sua capital, para onde iam diariamente turistas de 

todo o mundo (ANDRADE, 1985, p. 179). 

Segundo Figueiredo, 

 
Este conjunto grotesco de casebres insalubres servia de depósito de ribeirinhos 
famintos, expulsos de suas terras pela fome e pelos jagunços dos patrões. Uma 
verdadeira pocilga humana cujo maior  estaque era delinqüência disseminada no local. 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 82). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2: Cidade Flutuante em frente a Manaus 
FONTE: ANDRADE, 1985 
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Este povo vivia longe do progresso, pois a modernidade somente atingiu as áreas 

nobres da cidade de Manaus destinadas aos barões da borracha e seus patrões internacionais. 

Mas, esta sociedade de riquezas para uns e miséria para outros teve uma existência 

muito passageira e num espaço de menos de 60 anos entrou em derrocada com a falência da 

economia gomífera, gerando uma crise sem precedentes. 

 

A Zona Franca de Manaus 

Criada em 1967, pelo decreto 288, com objetivo de atrair investimentos externos, 

promover o desenvolvimento regional e garantir a soberania brasileira na área ameaçada pela 

revolução nas fronteiras da Colômbia, Bolívia e Peru, a Zona Franca foi baseada em 

experiências capitalistas de outras zonas francas asiáticas, a partir da implementação de 

indústrias de montagem de produtos semi-acabados, fabricados nas das matrizes das 

multinacionais americanas, européias e asiáticas (FIGUEIREDO, 2002, p. 107). 

Posteriormente os produtos são montados e seguem para os mercados consumidores nacionais 

e internacionais. 

Em suma, segundo Figueiredo (2002), a essência do projeto Zona Franca reside em 

fatores especiais como: 

a) aproveitar-se de uma legislação fiscal excepcional, onde as empresas são isentas 

100% dos tributos ou são restituídos depois; 

b) mão-de-obra barata, desorganizada e semiqualificada, dos trabalhadores ocasionada 

pela forte repressão aos movimentos sindicais e o permanente espectro do desemprego que o 

obriga a ser dócil; 

c) a necessidade de suprir o mercado interno de bens de consumo e duráveis. 

 

As transações são realizadas distantes do controle e intervenção da sociedade e do 

empresariado caboclo, sendo internacional o capital empregado. 

 
O retorno econômico do projeto a nível local resume-se ao mísero salário pago ao 
trabalhador, se comparando ao salário pago aos trabalhadores das mesmas categorias 
nos países onde estão localizadas as matrizes das fábricas. (FIGUEIREDO, 2002, p. 
107). 

 
No início da década de 70, as primeiras “indústrias” começaram a se instalar em 

Manaus, no Distrito Industrial, atraindo pelo menos 500 fábricas de diferentes segmentos em 

face das vantagens oferecidas. Em 1997, a Zona Franca de Manaus superou o faturamento 

bruto de 15 bilhões de dólares. 
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Outros segmentos, como turismo e serviços, tiveram que expandir para dar suporte ao 

industrialismo. Assim, surgiram hotéis, empresas de segurança, de transportes especiais, de 

recrutamento de pessoal, entre outras. Houve um crescimento do setor imobiliário e da 

construção civil devido a procura de imóveis para alojar as novas empresas e a ampliação das 

existentes. As atividades bancárias também foram incrementadas. Com essas transformações, 

exigiram-se mudanças nas relações de trabalho, necessitando-se de mão-de-obra especializada 

e não-especializada. 

 
O reflexo mais trágico da Zona Franca de Manaus foi no setor primário do 
Estado, já que a agricultura familiar foi desestruturada por um esvaziamento 
progressivo das populações rurais se deslocando para a capital. Conforme 
Figueiredo, O Distrito Agropecuário, planejado para se desenvolver paralelo ao 
industrial e suprir o mercado de alimentos não saiu da intenção, apesar de ter sido 
destinada uma vasta área específica para execução do projeto e de consumir vultosas 
somas de dinheiro público que sumiu no ralo do desperdício e da corrupção. 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 107). 
 

Neste momento, Manaus figura-se como grande capital, aumentando sua população de 

150.000, em 1967, para 600.000 habitantes, em 1970. Este crescimento deu-se devido a uma 

maciça propaganda oficial que alardeava suas esperançosas qualidades. A Zona Franca de 

Manaus atraiu uma massa de imigrantes de todas as regiões do país, principalmente dos 

beiradões dos rios amazônicos. (FIGUEIREDO, 2002, p. 107). Os ribeirinhos foram “[...] 

atraídos pelo sonho de dias melhores, principalmente pelas notícias divulgadas pelos rádios, 

segundo os quais Manaus era o paraíso das mercadorias baratas” (BENTES; ROLIN, 2005, p. 

205). 

Conseqüentemente, a cidade inchou e não teve condições de receber um grande fluxo 

de pessoas, gerando um desastre do ponto de vista social, econômico e ambiental. 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 109). 

Estas pessoas se instalavam no centro da cidade, onde havia instâncias para aluguel e 

quando o mínimo de recurso faltava, o que ocorria com a maioria, então se buscavam 

ocupações em bairros mais distantes do centro ou se alojavam em igarapés que se projetavam 

pelo interior da cidade. (BENTES; ROLIN, 2005, p. 205). 

De acordo com Figueiredo, 

 
Sem áreas suficientes e sem política de assentamentos, os imigrantes ocuparam terras 
impróprias para fixar suas moradias, levantando seus casebres em lixeiras, leitos de 
igarapés que cortam a cidade, causando danos irreparáveis nestes ambientes. 
(FIGUEIREDO, 2002, p. 109). 
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Sobre a preferência do caboclo em morar em várzeas ANDRADE (1985, p. 179) 

afirma que é, sobretudo, pela facilidade do acesso ao rio, a água para todas as necessidades 

domésticas e principalmente o pescado para sua alimentação diária, além da sua roça de 

subsistência plantada nas proximidades da barraca totalmente construída de palha. 

De acordo com BATISTA (2007, p. 351), ocorreu “um deslocamento maciço da 

população do interior, que viu nas novas perspectivas de Manaus uma esperança para alcançar 

um nível de vida digno”. 

 
Têm vindo todos, patrões, extrativistas, empregados e especialmente desempregados, 
das cidades e vilas, povoados, seringais e “colocações” de todos os rios, uns trazendo 
modestas economias, para se estabelecerem com pequeno comércio, e a grande 
maioria somente com coragem e a esperança. (BATISTA, 2007, p. 351). 
 

Ainda “calcula-se que chegam a Manaus cerca de 100 pessoas por dia, o que 

corresponde a um crescimento de 3.000 por mês, ou seja, 36.000 novos habitantes ao ano” 

(BATISTA, 2007, p. 352). 

Esses novos habitantes não chegam preparados para enfrentar o tipo de vida da capital 

e se estabelecem cada vez mais nas numerosas favelas criadas dentro e, sobretudo na periferia 

de Manaus. Não encontram mercado de trabalho e nem possuem condições de disputar os 

empregos criados que necessitam de mão-de-obra qualificada. 

Em decorrência disso surge o analfabetismo ou a subalfabetização e a grande deficiência de 

meios de abastecimentos da capital amazonense. 

Em pelo menos 10 anos de Zona Franca, Manaus já se encontrava como um caos 

urbano, com o aumento de bairros superpopulosos e sem estruturas sociais adequadas, carente 

de segurança, com escolas insuficientes para atender a demanda de novos alunos, sem 

serviços de saúde capazes de atender à população, principalmente de baixa renda e sem 

saneamento básico (FIGUEIREDO, 2002, p. 109). 

Muitos trabalhadores tiveram de ir para atividades informais ou se arranjar em 

subempregos, porque os empregos eram limitados e reservados àqueles que estavam mais 

preparados, gerando assim um “exército de excluídos, uma multidão de pobres, vivendo do 

estritamente necessário, vendo seus filhos distantes da escola e delinqüindo-se” 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 109). 

Do outro lado, surgiram em Manaus uma pequena elite comercial e política que 

prosperou com a Zona Franca, além de “tecnocratas a serviço do grande capital, encastelados 

nas fábricas, escritórios das empresas nacionais e internacionais e no poder” (FIGUEIREDO, 

2002, p. 110). 
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Conclusão  

A pesquisa realizada até o momento permite chegar a alguns resultados por ora 

parciais, como a datação de 1865, sendo a mais remota encontrada sobre o surgimento de 

palafitas em Manaus. 

Existe uma relação entre o desenvolvimento econômico da cidade e a expansão das 

palafitas nas margens dos igarapés. Este resultado parcial pôde ser aferido a partir do 

levantamento de dados sobre o desenvolvimento econômico da cidade. Conforme se viu, os 

vários autores relatam o crescimento desordenado, a migração, o caos urbano gerado pela 

grande massa de migrantes que levantou seus casebres em lixeiras e nos leitos de igarapés, 

causando sérios danos ambientais. 

Verificou-se também que o rádio teve um papel importante ao divulgar notícias de que 

Manaus era o paraíso de mercadorias baratas influenciando os ribeirinhos do interior do 

Amazonas a vir trabalhar na capital, assim ocorrendo um grande êxodo rural.  

Ao longo deste primeiro semestre da pesquisa, privilegiou-se realizar um 

levantamento histórico do desenvolvimento econômico da cidade de Manaus, na tentativa de 

situar a expansão das palafitas nesse contexto. Esta estratégia se deveu a ausência de 

bibliografia que abordasse de forma mais especifica a expansão desse tipo de moradia na 

cidade de Manaus. Imagina-se que a expansão das palafitas no espaço urbano de Manaus 

esteja relacionado com os ciclos de desenvolvimento econômico da cidade, hipótese que 

passará a ser testada na coleta de dados no semestre final da pesquisa, através de pesquisa 

bibliográfica, documental e especialmente da realização de entrevistas em profundidade com 

moradores dos bairros de Educandos e São Raimundo, a fim de se obter relatos de fontes 

ainda não documentadas sobre o assunto. O foco nestes dois bairros segue o propósito de 

resgatar os primórdios das palafitas na cidade de Manaus, tendo em vista que ambos estão 

entre os mais antigos da cidade. 
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