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RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO    

 
 

Este trabalho busca compreender a cidade de Manaus entre os anos de 1920 e 1967 a 

partir de um tema específico: "A Cidade Flutuante de Manaus" que, dentro deste período, foi 

gradativamente se formando pelo vasto litoral da cidade, se tornando, em meados da década 

de cinqüenta, um fenômeno social e urbano produzido por uma cultura própria do lugar na 

qual a relação com as águas fluviais foi sempre uma característica marcante na vida dos 

ribeirinhos da hinterlândia amazônica. 

Conversando com antigos moradores da cidade de Manaus, sobretudo com os ex- 

moradores da “cidade flutuante”, a pesquisa procura rediscutir a Manaus do período, recém 

saída de sua belle époque gomífera, tempos tradicionalmente pinçados, a partir de uma 

memória hegemônica, como exemplo máximo de civilização e progresso amazonense em 

contraposição ao tempo histórico deste trabalho, oficialmente retomados pelo veio da crise 

econômica paralisante e decadente. 

No entanto, este mesmo período projetado, por exemplo, à luz da cultura dos 

flutuantes, enquanto territórios das mais variadas sociabilidades, pode-se surpreender uma 

cidade pulsante e intrigante que, através das mais diferentes experiências de moradias, 

trabalhos e lazeres era cotidianamente reclamada pelos seus moradores. 

Neste sentido, a “cidade flutuante”, foi sem dúvida, a mais impactante experiência 

social desta cidade em transformação. Experiências quase desconhecidas pela sociedade 

brasileira, mesmo a amazonense, pouco tocada por um discurso oficial local e/ou raramente 

contemplada por trabalhos intelectuais, sejam eles clássicos ou atuais. 

Lacunas e silêncios historiográficos que este trabalho, ao longo de nossas reflexões, 

tenta minimizar e, especialmente por intermédio das narrativas orais, procura construir novas 

histórias e projetar outros tempos, sempre tendo como referência a cultura das moradias 

flutuantes que se mostrou viva e presente nos dias atuais de Manaus.        

 

 

 

 



ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT    

   

This work search expects to understand the city of Manaus enters the years of 1920 

and 1967 from a specific subject: " The Floating City of Manaus" that, inside of this period, it 

was gradual if forming for the vast coast of the city, if becoming, in middle of the decade of 

fifty, a social and urban phenomenon produced by a proper culture of the place in which the 

relation with fluvial waters was always a strong characteristic in the life of the inhabitants of a 

certain region of amazonian hinterlândia. 

Talking with old inhabitants of the city of Manaus, over all with the former inhabitants 

of the “floating city”, the research looks for to rediscuss the Manaus of the period, just exit of 

gomífera its belle époque, traditionally clipped times, from a hegemonic memory, as 

maximum example of civilization and amazonense progress in contraposition to the historical 

time of this work, officially retaken for the lode of the lethargic and declining economic crisis. 

However, this exactly projected period, for example, to the light of the culture of the 

floating, while territories of the most varied sociabilities, can be surprised a vibrant and 

intriguing city that, through the most different experiences of housings, works and recreation 

was daily complained for its inhabitants. 

In this direction, the “floating city”, was without a doubt, the impactante social 

experience of this city in transformation. Almost unknown experiences for the Brazilian 

society, exactly the amazonense, little touched by a local official speech and/or rare 

contemplated by intellectual works, are classic or current they. 

Historiográfics gaps and silence that this work, throughout our reflections, tries to 

minimize e, especially for intermediary of the verbal narratives, look for to construct new 

histories and to project other times, always having as reference the culture of the floating 

housings that if it showed alive and present in the current days of the Manaus. 
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PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕESPRIMEIRAS CONSIDERAÇÕESPRIMEIRAS CONSIDERAÇÕESPRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES    

 

A cidade sobre as águas começou a me inquietar quando, finalizando um Projeto de 

Iniciação Científica em Manaus no ano de 2001, um colega de graduação iniciava um projeto 

sobre a desarticulação da “cidade flutuante”.1 Todavia, o que me atraía naquele momento era 

apenas a curiosidade que o próprio título carrega: uma cidade sobre as águas é capaz de 

desafiar e inquietar a imaginação de qualquer ser humano. 

Ao final do mestrado, concretizado em 2005, a “cidade flutuante” mantinha-se em 

minha lembrança como algo que precisava ser “resolvido”, no sentido de se definir a 

possibilidade de uma pesquisa de fôlego em um doutorado, ou a sua inviabilidade. As 

primeiras pesquisas de campo me motivaram a trazer este peculiar fenômeno sócio cultural 

manauense para os desafios de um doutorado. 

A ocupação das margens ou beiras (popularmente chamadas) fluviais de Manaus 

constitui uma marca ainda muito viva e atuante na cultura urbana manauense. Exemplo desta 

contemporaneidade foi encontrado em um artigo na revista Amazonas 21 de fevereiro de 2000 

que levantei nas primeiras atividades. 

A matéria se mostra intrigante desde as primeiras linhas que sustentam o título: “Da 

cidade flutuante às palafitas regionais, Manaus sofre com a ocupação da orla fluvial por 

pessoas de baixa renda”,2 e foi uma resposta, primeiro à formação de uma “nova cidade 

flutuante” que, a época, estava sendo erguida no igarapé dos Educandos, orla central da 

cidade, e segundo, se inseria também em um contexto de intensas ocupações de terras, 

chamadas estrategicamente pelas autoridades de invasões, que estavam se processando em 

várias direções da capital amazonense. 

No entanto, a única direção que parecia de fato incomodar a reportagem era o sentido 

sul de Manaus, especialmente os mais de dois quilômetros de litoral banhados pelo Rio Negro 

e os 37 quilômetros de braços dos igarapés que, a partir do rio, entram Manaus adentro. 

Nestas margens, habitariam, segundo a matéria, cerca de 320 mil pessoas; considerando a 

população manauense atual de pouco mais de um milhão e meio de moradores, pode-se ter 

uma noção da força do costume local de se morar nas beiras. 

                                                 
1 Os projetos são, respectivamente: Vivência Popular, Exclusão e Conflito Social em Manaus 1907/1917, 
2000/2001 e Segregando a Pobreza: o desmantelamento da Cidade Flutuante (1965-1966), 2001/2002, de 
autoria de Marcos Antonio de Queiroz, ambos orientados pelo Prof. Dr. Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro. 
2 Amazonas 21. Manaus, Fevereiro de 2000, pp. 21-23. 
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O principal incômodo, motivando mesmo a reportagem da revista, foi à possibilidade 

de as mais de “... 100 casas flutuantes espalhadas pela orla do rio Negro e igarapés de 

Educandos, São Raimundo e Tarumã”, de alguma forma, desencadeassem um processo de 

ocupação e de sociabilidades próximas as que animaram a formação da “cidade flutuante” de 

quase sessenta anos atrás, objeto de meu estudo.3 

Assim, a antiga cidade sobre toras de madeira, boiando sobre as águas de Manaus, é 

retomada na revista como exemplo a não ser seguido, considerando que: 

 
além de não oferecer condições de moradia favoráveis à saúde da população e à segurança da 
navegação, a antiga favela fluvial contribuía para a poluição do rio Negro e enfeava a fachada 
da cidade, tornando-se uma incômoda atração turística internacional.4 

 

O “auge” da reportagem, por isto, é a celebrada e exemplar desarticulação da “cidade 

flutuante” concluída nos primeiros dias de 1967, as vésperas da instalação de uma zona franca 

de livre comércio em Manaus trazendo em seu bojo a obrigatoriedade de mudanças em sua 

infra-estruturara urbana, no sentido de tornar a cidade apta a receber as “benesses” de um 

modelo de industrialização capitalista.5 

O fato é que, se a “cidade flutuante”, que reterritorializou um estratégico espaço 

público, porta de entrada pela qual Manaus se abria para o mundo, significou para as mais de 

12 mil pessoas que chegou a abrigar em seu auge nos anos sessenta, além de moradias mais 

baratas e possibilidade mais estratégica de trabalhos associados com a vida marítima do Porto 

e com a do Mercado Público; para o governo militar, recém implantado, representava um 

modo cultural de vida descompassado dos rumos modernos e funcionais que a “urbe 

industrial”, a partir daquele momento, deveria seguir. 

É esta a “bandeira” levantada pela revista Amazonas 21 de fevereiro de 2000. De 

alguma forma, aquelas 100 casas flutuantes na orla central, em pleno início do terceiro 

milênio, comprometeriam esta caminhada da cidade que, naquele momento, estava sofrendo a 

intervenção de mais um plano de modernização, a chamada “Manaus Moderna”, em vias de 

ser finalizado, consistindo de uma grande pista de cinco quilômetros que ligaria o Centro, 

                                                 
3 Quando das pesquisas de campo soube por intermédio de alguns entrevistados que aquele conjunto de 100 
casas flutuantes, que seriam retiradas nos meses seguintes do local, passou a ser conhecido por “Amarelinho”, 
devido a um posto de gasolina nesta cor, também flutuante, que há muito tempo existe ali.  
4 Amazonas 21. Manaus, Fevereiro de 2000, p. 21. 
5 Refiro-me ao modelo amplamente aplicado no período, que consistia em levar para cidades de países do 
terceiro mundo, filiais das grandes multinacionais do setor eletro-eletrônico que traziam tecnologia própria e 
geralmente também, comando técnico e administrativo. Tais “benesses” se davam mediante a isenção de 
impostos, concessão de amplos terrenos para a instalação das fábricas e de uma farta e barata mão de obra local. 
São nestes termos e dentro desta conjuntura que deve ser entendida a industrialização amazonense. 
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desde as docas da Harbour, ao Distrito Industrial margeando a orla do rio Negro, uma de suas 

curvas passava bem em frente da “nova cidade flutuante”, estendendo-se ainda por seis braços 

de igarapés em que moram cerca de 50.000 famílias.6 

Flutuantes, enquanto espaços de moradia, trabalho e outras convivências, deveriam 

permanecer como expressões sociais de um passado local cujos modos de vida, por se 

mostrarem descompassados aos preceitos do belo, são e moderno foram ferrenhamente 

condenados e combatidos pelas autoridades como ocorreu, entre 1964 e 1967, sobre a batuta 

do Governador Arthur Cezar Ferreira Reis, representante em Manaus da ditadura militar; ou 

sobre as virulentas denúncias da Revista Amazônia de 2000. 

São estas experiências que busco ao longo do trabalho e não apenas a conjuntura de 

extinção da “cidade flutuante” em 1967, baliza final do recorte da tese, como sobressaem nos 

poucos trabalhos sobre o assunto. Interessa-me a “cidade flutuante” enquanto processo social 

que, paulatinamente, foi experimentado nas águas fluviais de Manaus desde aproximadamente 

1920 até 1967, quando os flutuantes foram todos derrubados por Arthur Reis. 

A “cidade flutuante” desapareceu, mas seus modos de vida, próprios do lugar, 

permanecem vivamente presentes como problemática urbana e social para vários moradores 

da atual Manaus, como demonstrou a reportagem da revista Amazonas 21 de 2000. 

Em síntese, as formas da “cidade flutuante” respondiam por um conjunto de casas de 

madeira, construídas sobre troncos de árvores capazes de torná-las flutuantes sobre as águas 

do rio Negro e igarapés de Manaus entre os anos de 1920, quando o “fausto” da borracha 

chegou ao fim, e 1967, em meio à política de “integração” nacional dos governos militares, 

quando se implanta na cidade uma zona de livre comércio, visando, em primeiro plano, retirar 

Manaus do marasmo econômico em que, oficialmente, se encontrava e, numa perspectiva 

macro, integrar uma região estratégica ao modelo internacional de produção capitalista. 

Em que pesem as dificuldades – por vezes mesmo impossibilidades de aproximação 

com a “cidade flutuante” de Manaus – algumas luzes, fruto dos diálogos com as fontes, 

sobretudo, jornais, revistas, gravuras, fotografias, códigos de posturas, mensagens e relatórios 

de governos, bibliografia pertinente e narrativas orais, potencializaram este obscuro fenômeno 

urbano e social manauara. 

                                                 
6 As breves informações sobre a “Manaus Moderna” foram conseguidas junto a FREIRE, José Ribamar Bessa. 
“Manáos, Barés e Tarumãs”. In: PINHEIRO, Geraldo Sá Peixoto (org.). Amazônia em Cadernos, v.2 nºs 2/3, 
1993/94, pp. 159-178. 
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Fenômeno este que, apesar de sua contemporaneidade, continua marcado pelo 

esquecimento ou, quando muito, envolto em dúvidas e reticências. Os flutuantes de Manaus 

atravessaram boa parte do século passado como um território historiográfico de silêncios. 

Ainda me surpreendo com a “invisibilidade” de mais de duas mil casas que, nos anos 

sessenta, chegaram a abrigar mais de doze mil pessoas! 

Tal lacuna historiográfica é sem dúvida produto de uma memória histórica apologética 

que, ao re-olhar o passado da capital amazonense, prende-se quase exclusivamente aos seus 

instantes de “fausto” gomífero, compreendido basicamente entre os anos de 1890 e fim da 

Primeira Guerra Mundial; deste ponto até aproximadamente 1966, quando da instalação da 

Zona Franca de Manaus, apenas esporádicas discussões.7 

É esta conjuntura histórica, de poucas linhas e muitos silêncios, o território da “cidade 

flutuante” de Manaus, que espero com este estudo, a luz das diferentes experiências aí 

vivenciadas, multiplicar suas linhas, minimizar seus silêncios, pondo a prova, finalmente, a 

sua oficial inércia cultural. 

É importante frisar que estas balizas não são originárias de uma decisão prévia, mas 

fruto primeiro de uma maior intimidade com as poucas obras escritas sobre o tema e, 

especialmente, do diálogo com as fontes orais trabalhadas ao longo da tese. 

Os instantes iniciais dos flutuantes são sem dúvida os menos conhecidos. Parti de 

1920 motivado primeiro por algumas menções bibliográficas sobre o assunto, como as 

encontradas no trabalho dos economistas Celso Luiz Serra e Wilson Rodriguez da Cruz, de 

1964,8 e, mais recentemente, a dissertação de mestrado da historiadora Francisca Deusa Sena 

da Costa, de 1997.9 Ambos informam o ano de 1920 como data da origem das moradias 

flutuantes em Manaus. 

Desta forma, comecei a procurar pela “cidade flutuante” em uma variada 

documentação “oficial” a partir dos anos 20 e, para minha frustração, poucas referências 

foram encontradas; por vezes, tinha a nítida sensação de procurar por uma “cidade fantasma”. 

                                                 
7 Dentre os autores que forjaram esta memória da cidade idílica da borracha destacam-se: Agnello Bittencourt, 
Mário Ypiranga Monteiro, Genesino Braga, Luiz de Miranda Correa, Samuel Benchimol e Arthur Cezar F. Reis.   
8 SERRA, Celso Luiz Rocha e CRUZ, Wilson Rodrigues da. Aspectos Econômicos e Sociais da Cidade 
Flutuante, p. 21. Educandos é um dos mais antigos bairros de Manaus, circundado tanto pelo rio Negro quanto 
pelo igarapé dos Educandos (ou Cachoeirinha). João Aprígio foi um dos entrevistados dos pesquisadores. 
Paraibano, contando 85 anos à época, afirmou ser o primeiro morador a ir residir com a sua família em uma casa 
flutuante. Procurando alargar a força deste depoimento reencontraremos oportunamente “seu” João Aprígio. 
9 COSTA, Francisca Deusa Sena da. Quando Viver Ameaça a Ordem Urbana, p. 147. Grifo meu.     
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Portanto, decidi “esticar” tanto o tempo de recorte do trabalho quanto seu próprio 

espaço de preocupação, procurando pela cultura dos flutuantes em outros momentos e em 

outras águas da região, cujos próprios limites de Manaus se mostraram bem diferentes da 

atual cidade, revelando que ela se projetava sobre outras fronteiras. 

A primeira referência encontrada sobre casas flutuantes data de 1847, na então vila de 

Coari, no Rio Solimões (mapa III). No entanto, desde então, avançando pelo boom gomífero 

amazonense, mais nenhuma referência foi encontrada. Apenas após a falência do comércio de 

exportação de borracha, pós Primeira Guerra, provocando uma reorganização na vida local, 

pude perceber moradias flutuantes interagindo com a paisagem social no Amazonas. 

Nestes termos, morar e trabalhar em casas flutuantes mostrou-se como um antigo, 

lento e complexo processo cultural, pensado aqui como modos de vida particulares, nos quais 

as relações com o mundo das águas assumem fortes significados, compreendidos e 

aproveitados, sobretudo, pela população ribeirinha dos interiores amazônicos, aonde, 

primeiramente, encontrei estes hábitos de moradia, trabalho e outras sociabilidades. 

Quando do fim do monopólio gomífero e a crise econômica dos anos vinte, uma das 

conseqüências da reorganização social foi o massivo fluxo para Manaus de muitos ribeirinhos 

que, ao aportarem na principal cidade do Estado, traziam muito destas íntimas experiências 

com as águas, nas quais os flutuantes são uma das maiores expressões, usando-as, 

principalmente, para sobreviver em uma cidade de agudas dificuldades em vários setores, tais 

como: habitação e trabalho. 

As poucas informações sobre flutuantes, nestes primeiros momentos, parecem querer 

refletir o acanhamento ainda de suas presenças, quer seja na capital, quer seja nas águas do 

interior. O meu primeiro equívoco foi pensar a cultura dos flutuantes enquanto uma 

manifestação originaria de Manaus e não dos interiores amazônicos, e, ainda, imaginar a 

“cidade flutuante”, a partir dos anos vinte, como algo já próximo do complexo urbano e social 

que ela se tornaria apenas em meados da década de cinqüenta, tal como é apresentada pelos 

poucos trabalhos referentes ao tema e que basicamente se prendem a esta fase final dos 

flutuantes, quando a “cidade” sobre as águas se expande e se diversifica porque contempla 

demandas e necessidades sociais de uma população que também se transforma. 

Em síntese, a “cidade flutuante”, objeto de meus estudos, anima-se por diferentes 

momentos mais facilmente observados a partir de dois marcos: um primeiro que se inicia por 

volta de 1920, indo até aproximadamente o limiar dos anos quarenta, e outro que deste ínterim 
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se finaliza com a própria desarticulação da “cidade flutuante”, em 1967, engendrada por um 

regime de exceção que denuncia a “cidade flutuante” como uma problemática social, sanitária 

e urbana e, por isso, a resolução do problema passou por sua completa destruição. 

Os acontecimentos de 1967, ainda que traumáticos para a maioria dos moradores da 

“cidade flutuante”, fizeram parte de um processo que, mesmo por vieses culturais diferentes, 

continua interagindo com a paisagem social de Manaus, fortemente marcada pelas relações 

com as águas que permanecem como experiências extremamente significativas para muitos 

dos moradores locais, os quais, por intermédio de modos de vida próprios, sempre 

reclamaram seu direito à cidade. 

Assim, acredito que o recorte/tempo do trabalho, escapando a uma “camisa de força”, 

tenha se comportado com maior fluidez, se movimentando tanto para antes de 1920 como 

para depois de 1967 e, desta forma, conseguindo iluminar melhor a “cidade flutuante” que 

procuro reconstruir. 

Quando do início das pesquisas a primeira ação metodológica foi levantar um material 

bibliográfico sobre o tema, destacando-se neste momento o contato com obras as pioneiras de 

Serra e Cruz, Matias Lenz e João P. Salazar que enfocam, sobretudo, a conjuntura de 

desarticulação da “cidade flutuante” na década de 60. 

A obra de Celso Luiz Rocha Serra e Wilson Rodrigues da Cruz, representa o primeiro 

trabalho sobre o assunto, sendo fruto de pesquisas in loco, mediante levantamento em 

repartições oficiais do Estado e entrevistas com os moradores de flutuantes.10 

O trabalho de Lenz, iniciado em 1966, já representava um estudo voltado para as 

justificativas científicas da desarticulação da “cidade flutuante”. Na apresentação da obra os 

organizadores destacam: 

 
Cremos ter fornecido assim aos órgãos de planejamento do Governo Estadual, informações 
concretas, que contribuam para a elaboração de um plano de transferência dos moradores dos 
flutuantes, para bairros da cidade e para núcleos agrícolas, visando dar-lhes melhores 
condições de trabalho, de educação e de vida comunitária.11 

 

Este trabalho foi diretamente encomendado e patrocinado pelo governo de Arthur 

Cezar Ferreira Reis junto a Escola de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

                                                 
10 Serra era acadêmico da Faculdade de Ciências Econômicas do Estado da Guanabara (UEG) e Cruz da mesma 
Faculdade, só que a do Amazonas (UEA). Ambos acadêmicos, ao longo de quarenta dias, entre julho e agosto de 
1964, fizeram suas pesquisas de campo na “cidade flutuante”. 
11 LENZ, Matias Martinho et al.  “Os Flutuantes de Manaus”, In: Revista da CODEAMA – Estudos Específicos  
nº 2, p. 01. 
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de Janeiro, sendo desenvolvido em março de 1966, na capital, por três sociólogos e 

coordenado pela CODEAMA – Comissão de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, 

órgão criado pelo governo em fins de 1964 como parte das estratégias de modernização e 

adequação do Estado as condições de área de livre comércio, em vias de ser implantada.12 

Estes trabalhos apreendem uma realidade, tal como nos estudos dos economistas, a luz 

de uma série de dados numéricos com os quais procuravam explicar a “cidade flutuante”, cuja 

retórica estatística destes estudos apenas procurava provar sua existência problemática e, 

conseqüentemente, justificar a sua completa extinção. 

A dissertação de João Pinheiro Salazar, de 1985, dos seus oito capítulos apenas em 

dois empreende uma discussão acerca do desmantelamento da “cidade flutuante”, os demais 

se desdobram em torno do problema da habitação na capital, que se manteve após a 

implantação da Zona Franca Industrial. 13 

Quando me dediquei à leitura das obras citadas esperava também levantar informações 

sobre os primeiros momentos da “cidade flutuante”, todavia, pouquíssimas notas neste sentido 

foram encontradas; em Serra e Cruz, por exemplo, o processo limita-se a apenas três etapas: 

na primeira, seu nascimento, sustentado na declaração de João Aprígio que afirmou aos 

pesquisadores ser o primeiro morador de Manaus a ir residir em flutuante em 1920; em 

seguida o crescimento exponencial depois de 1950, produzido pelo crescimento comercial, 

assumindo “ares” de uma verdadeira cidade e, finalmente, sua desarticulação em 1966. É esta 

a trajetória oficial dos flutuantes, tradicionalmente reiterada nas obras futuras. 

Como desejo escapar a esta história unilateral, comum nos discursos oficiais e em uma 

historiografia tradicional, procurando iluminar uma conjuntura social de trajetórias densas e 

sinuosas, expressas nas experiências de sujeitos específicos que a partir de um determinado 

momento resolveram ou tiveram que apostar nas ribeiras de Manaus como espaços de 

sobrevivências possíveis, transformando-os em territórios e, portanto, lugares de experiências 

e memórias, resolvi trilhar pelo complexo terreno da história oral. 

                                                 
12 Os sociólogos eram Matias Martinho Lenz, José Odelso Schneider e Ana Maria Pinto de Carvalho. Arthur 
Reis foi professor de História Política e Social do Brasil da PUC/RJ, em seu relatório dos anos de governo 
destaca os estudos das moradias flutuantes de Manaus: “Foi empresa que confiei a alunos meus, habilitados e 
amorosos da tarefa, da Escola de Sociologia e Política, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro” 
e ainda, rememorando as atuações da CODEAMA, pontua: “Patrocínio e participação em pesquisa sócio-
economica sobre os flutuantes de Manaus, realizado por acadêmicos da PUC do Rio de Janeiro”. Cf. REIS, 
Arthur Cezar Ferreira. Como Governei o Amazonas (Relatório de dois anos e seis meses de seu mandato como 
Governador do Estado do Amazonas, no período de 27 de junho de 1964 a 31 de janeiro de 1967), p. 24 e 149. 
13 SALAZAR, J. Pinheiro. O Abrigo dos Deserdados: estudo sobre a remoção dos moradores da cidade 
flutuante e os reflexos da Zona Franca na habitação da população de baixa renda em Manaus, 1985.   
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Acredito que tais memórias, pouco conhecidas fora do âmbito das famílias, possam 

oferecer um contraponto à memória hegemônica tanto sobre a “cidade flutuante” sustentada 

por uma história de rápidos capítulos, como da Manaus como um todo, cidade que, segundo 

uma memória oficial, após o fim da sua belle epoque gomífera, entraria em uma paralisante 

estagnação, sendo redimida desta apenas com a criação da Zona Franca Industrial em 1967. 

Nestes termos, como metodologia de investigação social, o uso da história oral foi nos 

parecendo bastante promissor ao avançarmos numa pesquisa que busca compreender melhor, 

modos de viver e de significar os espaços urbanos por parte de moradores e trabalhadores 

numa Manaus em mudança. 

Entrevistar pessoas é um passo que, em meu estudo, se mostra tão importante como 

coletar fontes impressas, tendo em vista que em vários momentos da investigação apenas 

pelas narrativas orais consegui, tal como salientou o professor Alessandro Portelli, “... revelar 

eventos desconhecidos ou aspectos desconhecidos de eventos conhecidos...”, como a 

conjuntura histórica que deu origem as moradias flutuantes em Manaus, conseguindo lançar 

ainda “... nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária das classes não hegemônicas”,14 

como as experimentadas pelos moradores das ribeiras e águas fluviais da capital. 

Protelei, o quanto me foi possível, a entrada nesta seara do conhecimento histórico, 

fruto do meu pouco domínio desta metodologia, provocando certa insegurança e mesmo 

desconfiança do alcance das fontes orais, haja vista a minha maior desenvoltura com as fontes 

impressas, sobretudo com um discurso jornalístico que norteou meus trabalhos de iniciação 

cientifica, monografia e mestrado. Por isso todas as reticências com relação à história oral. 

Quando do contato com os trabalhos do professor Portelli, para certo alívio meu, pude 

perceber que os meus primeiros passos no terreno das oralidades, foram dados com alguma 

desenvoltura. Primeiro porque não procuramos as narrativas pessoais apenas como 

complementos de informações levantadas em uma documentação impressa, e muito menos, 

devido à contemporaneidade de nosso tema, como quase uma obrigatoriedade antropológica. 

Apesar destes primeiros êxitos outros passos me foram imensamente problemáticos. 

Nas entrevistas, especialmente na primeira, tudo é completamente estranho, desigual e 

confuso: o entrevistador, o entrevistado, o espaço da entrevista; os motivos que levam um e 

outro em certo dia a sentarem e conversarem. A pretensa igualdade que ideologicamente 

                                                 
14 PORTELLI, Alessandro. “O Que Faz a História Oral Diferente”. In. Projeto História - N° 14, p. 31.  
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deveria existir entre entrevistado e entrevistador, possibilitando o encontro, cai por terra logo 

no aperto de mão ou mesmo no primeiro contato telefônico.15 

Naquele momento, entre(vistas), carregado de status, que não se assemelham de forma 

alguma às conversas corriqueiras, “largadas” e despretensiosas do cotidiano, “ ... a memória 

de uma entrevista não é a mesma de uma conversa informal com amigos , ou mesmo de uma 

entrevista jornalística”,16 a única coisa que une entrevistador e entrevistado é um tempo 

experimentado pelo narrador e que o outro quer desesperadamente sentir. 

Todavia, como destaca Portelli, é este terreno de ambigüidades, confusões, 

estranhamentos e múltiplas desigualdades e desordens o território das narrativas orais, “... são 

em suma, o território de como estão realmente as coisas”, mesmo porque são as diferenças 

entre os que sabem (o narrador) e os que querem saber (o pesquisador) que dão sentidos as 

conversas.17 Entre iguais, se isto fosse possível, não existe conversa, diálogos e sim 

explanações e monólogos. 

Ao longo do doutorado procurei uma maior proximidade com esta peculiar 

metodologia de pesquisa histórica,18 principalmente por intermédio de leituras dos autores 

que, tradicionalmente, militam no campo da história oral, um campo de estudos que continua 

sendo questão das mais nervosas entre os adeptos, ou não, desta metodologia. 

Inicialmente podem-se destacar as questões levantadas por Etienne François sobre ser 

a história oral, em seus primeiros instantes (1950-1980), uma “outra história” , revestindo-a 

com um conceito de fortes colorações revolucionárias, ou ainda uma definição mais 

indulgente, como uma mera “ciência auxiliar” , um “simples aperfeiçoamento técnico ou um 

requinte metodológico”, e em um sentido mais maduro, defendido pela autora, um 

“verdadeiro salto qualitativo” na arte de reconstruir os processos históricos.19 

                                                 
15 Neste sentido cf. PORTELLI, Alessandro. “Forma e significados na História Oral: a pesquisa como um 
experimento em igualdade”. In. Projeto História - N° 14, pp. 07-24. 
16 LE VEM, Michel Marie. “História Oral de Vida: o instante da entrevista”. In: Varia História – Nº 16, p. 60. 
17 PORTELLI, Alessandro. “A Lógica das Narrativas e a Aprendizagem da Diferença na Pesquisa de Campo”. 
In: ANDREATTA, Dulce Consuelo e VELÔSO, Thelma Maria Grisi (orgs.). Oralidade e Subjetividade: os 
meandros infinitos da memória, p. 44. 
18 Como fator que contribuiu para esta proximidade gostaria de destacar meu ingresso no Núcleo de Estudos 
Culturais: Histórias, Memórias e Perspectivas do Presente – NEC e a obtenção de uma bolsa sanduíche para 
Roma sob a orientação do professor Alessandro Portelli.   
19 Cf. FRANÇOIS, Etienne. “A fecundidade da história oral”. In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de 
Moraes. Usos e Abusos da História Oral, pp. 03-13. Danièle Voldman aprofunda a discussão e estabelece uma 
rica distinção entre história oral, arquivos orais, fontes orais e depoimentos orais. A autora defende a história oral 
como uma “outra” vertente histórica ou uma disciplina que “virou” método construído por testemunhas, daí a 
terminologia “história feita por testemunhas”, conceito, segundoVoldman, de maior alcance e menor 
ambigüidade. Cf. VOLDMAN, Danièle. “Definições e Usos”. In: AMADO, Janaina e FERREIRA, Marieta de 
Moraes. Op. Cit., pp. 33-41. 
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A história oral é capaz de despertar entre os cientistas sociais sentimentos dos mais 

extremos, desde defensores fervorosos como Paul Thompson, “... a descoberta da história 

oral pelos historiadores (...) provavelmente não será ignorada. Ela não é apenas uma 

descoberta, mas também uma reconquista”, passando pela benevolência de Prins, “Muitos 

podiam nessa altura ser um pouco mais generosos e admitir a história oral (...) como uma 

ilustração agradável e útil...”, chegando a tons ácidos de A. J. P. Taylor, “Nesta questão eu 

sou quase totalmente cético (...) Velhos babando acerca de sua juventude? Não!”.20 

Enquanto ferramenta de pesquisa, a história oral parece caminhar em um limiar de 

crença devotada pelos seus praticantes ou de total ceticismo por parte de seus detratores que 

insistem em sua fragilidade enquanto método de pesquisa, haja vista ser assentada na 

subjetividade e fugacidade da memória dos entrevistados, um álibi dos críticos que, a cada 

ano, se torna menos plausível. 

Um dos principais responsáveis por esta desconstrução são as idéias e estudos do 

mencionado professor Alessandro Portelli, reiterando em seus textos ser justamente a 

subjetividade a força motriz que impulsiona a história oral, cujas fontes, segundo o autor “... 

são pessoas, não documentos”,21 destacando, talvez por isso em outra obra, a história oral 

como “... uma ciência e arte do individuo”.22 

Fontes produzidas em conjunto pelo pesquisador e pelo entrevistado, resultado 

primeiro em um diálogo gravado, seguido da sua transcrição e do seu uso nas discussões 

sobre problemáticas sociais dos objetos de pesquisa pretendidos nos trabalhos acadêmicos. 

Particularidades das fontes orais que não se limitam apenas quando da ocasião das 

conversas, mas compreendem ainda as “entre (vistas)”, os gestos, os olhares e mesmo os 

silêncios, cujo território pode estar fértil de informações dissimuladas, intocadas, em uma 

ação do narrador que pode estar revestida de uma postura política. “Nestes casos [retomando 

Portelli] a informação mais preciosa pode estar no que os informantes escondem e no fato 

que os fizeram esconder mais no que eles contaram”.23 

                                                 
20 THOMPSON, Paul. A Voz do Passado: história oral, p. 103; PRINS, Gwyn. “História Oral”. In: BURKE, 
Peter. A Escrita da História: novas perspectivas, p. 163. A passagem de Taylor é destacada tanto por Prins, no 
inicio de suas discussões, como por Thompson no sentido de uma ferrenha crítica “A velha guarda profissional” 
que segundo o autor “... apesar de consciente a respeito da queda do valor do documento escrito, mantém sua 
resistência contra o método de entrevistas”, (p. 102).          
21 PORTELLI, Alessandro. “A filosofia e os Fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e nas 
fontes orais”. In: Revista Tempo – vol. 1, N° 02, p. 60. 
22 Idem. “Tentando Aprender um Pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na história oral”. In: Projeto 
História - N° 15, p. 15. 
23 Idem. “O Que Faz a História Oral Diferente”. In: Projeto História - N° 14, p. 34. 
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Foram feitas 14 entrevistas com moradores de Manaus24 e, por motivos óbvios, 

procuramos preferencialmente por ex-moradores da “cidade flutuante” que deste total 

representam 09 entrevistados, os outros cinco: João Cesário da Silva, João Bosco Chamma, 

Renato Chamma, J.M e Maria do Nascimento Borél, mesmo não tendo morado em flutuantes, 

mantiveram alguma relação com a cidade sobre as águas, discutida ao longo da tese. 

Renato Chamma e João Cesário, por exemplo, moraram próximos a “cidade 

flutuante”. O primeiro, que não nutria nenhuma simpatia pelos flutuantes, foi seu vizinho no 

Centro, próximo ao Mercado Público, aonde até hoje mora e possui uma casa comercial; João, 

construtor de barcos, aposentado, morador desde 1955 no bairro dos Educandos, conviveu 

com moradores de flutuantes do igarapé dos Educandos que confina o quintal de sua casa. 

João Bosco, sobrinho de Renato, menino a época, usava os espaços da “cidade flutuante” para 

as brincadeiras infantis como os banhos, os “pega-pegas” e a pescaria. 

A relação de JM e Maria com a “cidade flutuante”, por seu turno, foram mais “sérias”. 

Ele, vendedor do Mercado desde 1948, manteve relações de compra e venda com os 

comerciantes da “cidade flutuante”, “... nós comprava mercadoria de lá também, é, tinha 

preço, eu gostava muito”.25 Maria, que mal conhecera a “cidade flutuante”, depois de casada, 

seu marido adquiriu vários lotes de terra numa área distante do Centro. Em meio ao 

desalojamento dos moradores da “cidade flutuante”, obrigando-os a procurar outros lugares 

de moradia e, neste processo, chegaram em 1968 às terras da família Borél, ocupação que 

logo em seguida se tornaria o bairro da Compensa, sendo hoje um dos maiores núcleos 

urbanos de Manaus. 

Os ex-moradores são por ordem cronológica das entrevistas: Mário dos Santos, 

Vivaldo Correa Lima, Francisca da Silva Malta, Anísio Pedro da Silva, Francisco Pereira da 

Silva, Francisca Pereira da Silva, Sebastião de Souza Garcia, Edneia Roque Cortezão e 

Creuza Rodrigues de Andrade. 

Uns foram moradores contemporâneos e mesmo vizinhos, como Vivaldo, Francisca 

Malta (que ali se conheceram) e Creuza, no Centro da cidade. Mário morou no igarapé dos 

Educandos, Sebastião no igarapé da Cachoeirinha e Anísio no igarapé do São Jorge. Edneia 

que nasceu e morou até os oito anos num flutuante no igarapé dos Educandos, por sua vez, 

                                                 
24 Em fontes e bibliografias, na seção fontes orais, existe uma “ficha” de identificação dos entrevistados que ao 
longo do trabalho serão melhor apresentados. É importante frisarmos que a fala dos entrevistados, para evitarmos 
uma infinidade de repetições, não foram colocadas em notas de rodapé, sendo as informações necessária 
colocadas no próprio corpo do texto.    
25 JM não autorizou o uso de seu nome, permitindo-me apenas o uso de suas iniciais.  
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diferentemente daqueles, era filha de um próspero comerciante flutuantino, morava em um 

flutuante próprio, maior com “duas empregadas né”, com comércio na frente. 

Os demais moravam em pequenos flutuantes alugados, como Francisca Malta, Creusa 

e Francisca e Francisco Pereira da Silva (mãe e filho) que foram morar nos flutuantes entre o 

fim da década de 50 e inicio da de 60, e se valiam de diferentes expedientes para sobreviver. 

As três senhoras, por exemplo, entre outras atividades lavavam roupa para terceiros e 

Francisco, menino de 13 anos a época, vendia sacos para por peixe e carregava, por alguns 

trocados, as compras das pessoas que iam se abastecer no Mercado Público e assim completar 

as atividades de lavagem de roupa da mãe. 

Esta amostra de vidas e diferentes viveres dos entrevistados suscitaram, ao longo da 

tese, variadas questões como as origens da cultura dos flutuantes, as sociabilidades que fariam 

da “cidade flutuante” uma grave problemática para os governos, as próprias construções, fruto 

do domínio de um cultura material particular que as narrativas orais recuperam. 

Foi basicamente por acreditar nesta força das fontes orais que decidi enveredar pelo 

campo da história oral. Entrevistar pessoas representa para a pesquisa um rico diálogo sobre 

questões do viver urbano; uma troca de experiências e pontos de vista que me permitiu 

questionar postulados consolidados e memórias hegemônicas. 

Nestes termos, também me aproximei da memória de alguns memorialistas locais que 

narraram uma Manaus pessoal, experimentada nos anos 30, 40 e 50. É o caso das crônicas 

sensíveis de Thiago de Mello em “Manaus, Amor e Memória” que, ainda menino, veio do 

interior, município de Barrerinha, para a capital com a família, acossados pela difícil situação 

iniciada na década de vinte e, em Manaus, experimentou e narrou a cidade que sentiu. 

De Áureo Nonato me interessam suas lembranças do bairro de São Raimundo, a 

atividade de sua família como “bucheiros”, que dá nome a sua obra: “Os Bucheiros: um 

memorial de infância”, vendendo miúdos de boi no entorno do Mercado Público, o encontro 

com clientes famintos, sua infância nas beiradas do igarapé e a cidade que experimentou 

quando ali foi morar na condição de estudante na década de quarenta. 

Destas memórias destaco ainda o trabalho original de Samuel Benchimol que, entre 

1942 e 1943, entrevistou vários imigrantes nordestinos que estavam desembarcando em 

Manaus, oferecendo uma amostra de um conturbado processo social em marcha na cidade 
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sendo, nestes termos, um rico contraponto as narrativas dos nossos entrevistados e de um 

discurso jornalístico.26        

A questão das moradias flutuantes também motivou comentários e reflexões entre 

alguns geógrafos, dos quais se destaca o trabalho de Moacyr Silva que, palmilhando os rios da 

região amazônica no inicio dos anos quarenta, entre as anotações sobre o meio natural deixou 

também preciosos registros sobre as formas de vida do homem amazônico.27 

No mesmo sentido concorrem também os trabalhos de campo do geógrafo francês 

Pierre Gourou, na região, em 1948, dos brasileiros Aziz Nacib Absaber, em 1953, e o trabalho 

de Lúcio de Castro Soares que, chefiando uma comissão de pesquisadores, percorreu a região 

Amazônica em 1956.28 

Entre os historiadores poucos devotaram atenções significativas à temática; apenas 

breves comentários e somente a partir do momento em que as casas sobre bóias de madeira 

adensavam-se pelos rios e igarapés da capital. Via de regra, as suas atenções se respaldam na 

condenação extremamente virulenta da “cidade flutuante”. Nestes termos, destaca-se Mário 

Ypiranga Monteiro e o próprio Arthur Cezar Ferreira Reis. 

Em 1969, quando a capital vivenciava as comemorações de seu tricentenário em meio 

a outro processo de reurbanização voltado principalmente para um planejamento dos bairros 

que começavam a despontar precipitados pela adventícia Zona Franca, Monteiro, em um 

artigo jornalístico, relembra a “cidade flutuante” como exemplo urbano a não ser seguido. 

Abaixo trechos de suas colocações: 

 
O exemplo pernicioso da célebre cidade flutuante não deixou de deitar raízes e os casebres 
ainda prevalecem nos igarapés, apontando o caminho fácil aos mais afoitos (...). Foi necessário 
que um governo enérgico obliterasse da cidade aquela sânie – coito de prostitutas e de rufiões 
proliferando ao lado de gente honesta, pobremente honesta (...). O sr. Artur Reis desorganizou 
um quisto social que olhos cegos e ouvidos moucos não atendiam. 
Era tempo, cremos nós, de atacar o problema da planificação de certos bairros da cidade.29 

 
                                                 
26 Destas entrevistas o autor publicou 56, ou “56 vidas” como prefere Benchimol; este trabalho foi apresentado 
no X Congresso Brasileiro de Geografia de 1944, com o título “O Cearense na Amazônia: um inquérito 
antropogeográfico”, sendo posteriormente publicado em um extenso volume que reunia as obras do autor, cf. 
BENCHIMOL, Samuel. Amazônia: um pouco antes e além depois, pp. 143-198.  
27 Refiro-me a obra “Sobre uma Geografia Social da Amazônia” de 1943.   
28 Os trabalhos de Gourou foram publicados na Revista Brasileira de Geografia, dividido em duas partes com o 
título: “Observações Geográficas Na Amazônia”. As pesquisas de Absaber ganharam o Boletim Paulista de 
Geografia em dois títulos: “A Cidade de Manaus” e “Na Região de Manaus”. Os trabalhos da Comissão chefiada 
por Soares foram publicados com o título de “Amazônia”.   
29 O Jornal. Manaus, A Temperatura Hoje, É A Mesma De Ontem de 24 Out 1969. Grifo meu. Segundo Moacir 
de Andrade, entre 1965 e 1985, surgiram cerca de 17 novos bairros pela capital, alguns dos quais originalmente 
planejados para receber os ex-moradores da “cidade flutuante” como os núcleos da Raiz e Alvorada. Cf. 
ANDRADE, Moacir. Manaus: ruas, fachadas e varandas, p. 195. 
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Quase trinta anos depois deste artigo, quando o autor lançou um dos mais completos 

dicionários sobre termos amazônicos, o pequeno verbete destinado à “cidade flutuante”, 

realçava as ácidas críticas. Ela é retomada como uma “... excrescência que inflamava a visão 

da cidade...” e que, segundo o historiador, somente com a chegada do governador Arthur Reis 

em comum acordo com a Capitania dos Portos, pode-se “... alijar a infâmia daquele sitio, 

mas não tão bem que não deixasse raízes”.30 

No início dos trabalhos de campo busquei Arthur Cezar Ferreira Reis que, se não 

bastasse sua rica e extensa bibliografia, foi governador do Estado entre 1964 e 1967 e o 

grande idealizador da desarticulação da “cidade flutuante”, e, nestes termos, inferi que poderia 

encontrar um farto material sobre a “cidade flutuante”.31 A despeito da consulta em várias de 

suas produções que discutem a história do Amazonas, da colônia à implantação da Zona 

Franca, afora algumas notícias de jornais que saudavam a política em marcha para a 

desarticulação dos flutuantes, poucos fragmentos foram encontrados.32 O entusiasmo inicial, 

logo se converteu em certa frustração. 

Ainda assim, em meio ao conjunto de relatórios de seu governo que formariam a 

produção: “Como Governei o Amazonas” chegamos a algumas breves considerações suas 

sobre a “cidade flutuante”, nas quais ela é retomada, basicamente, como um grave problema 

que precisava ser rapidamente resolvido, não se diferenciando, assim, dos tons 

desqualificadores que conferem sentido as colocações de Mário Ypiranga Monteiro. Ouvimos 

então Arthur Reis: 

 
O problema habitacional, numa cidade em crescimento como Manaus, precisava ser cogitado 
prontamente. A COHAB-AM é o órgão que criamos e esta fazendo surgir bairros novos, com 
casas populares, bairros traçados a rigor e nos quais moradores encontrarão tudo que 
carecem para uma vida tranqüila. Mas havia em Manaus uma excrescência, a “Cidade 
Flutuante” . Essas habitações não apresentavam as mínimas condições de conforto e higiene 
aos seus usuários, além de constituírem um grave problema de ordem social.33 

 

                                                 
30 MONTEIRO, Mário Ypiranga. Roteiro Histórico de Manaus, p. 152. As raízes que sinaliza o autor em 1998 
com certeza encontram sentido nos artigos: “A Volta da Cidade Flutuante” e “Da cidade flutuante às palafitas de 
regionais: Manaus sofre com a ocupação da orla fluvial por pessoas de baixa renda”, ambos do ano 2000 e que 
discutem o renascimento de moradias flutuantes pelos rios e igarapés de Manaus. 
31 Como prova da magnitude da vida e da obra de Arthur Reis, fundou-se no ano de 2002 uma biblioteca no 
centro da cidade que leva o seu nome e que reúne uma parte de seu acervo bibliográfico. 
32 Não estamos afirmando que o historiador não tenha dedicado nenhuma atenção mais sistemática ao tema, a 
consulta as suas obras e principalmente a sua Hemeroteca continuaram e neste sentido a Biblioteca Arthur Reis é 
de fundamental importância para a minha pesquisa.   
33 REIS, Arthur Cezar Ferreira. Como Governei o Amazonas (Relatório de dois anos e seis meses de seu 
mandato como Governador do Estado do Amazonas, no período de 27 de junho de 1964 a 31 de janeiro de 
1967), p. 23-24 e 121. Grifo meu. 
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Outro conjunto de fontes utilizado são os discursos jornalísticos e uma documentação 

de governo que nos ajuda, principalmente, na reconstrução da conjuntura histórica na qual 

surgem os flutuantes. 

Entre os discursos jornalísticos destaco O “Jornal do Comércio”, o mais antigo ainda 

em atividade na cidade, cujo centenário foi comemorado em 2004. “O Jornal” e o “Diário da 

Tarde”, surgem e desaparecem basicamente entre os anos de nossa pesquisa, o primeiro de 

1930 a 1977 e o segundo de 1937 a 1975. O “A Crítica” é de 1949 e ainda continua com suas 

atividades impressas. 34 

Os discursos jornalísticos, entendidos como outra narrativa urbana, confrontados, 

sobretudo com o discurso oral, deram a conhecer outros viveres da cidade que foram 

atribuindo novos significados aos lugares urbanos, dentre os quais se destaca a “cidade 

flutuante” quase sempre condenada nas notas jornalísticas, para a qual é sempre destinada as 

seções de reclamações e, especialmente, as crônicas policiais. 

Entendemos por documentação de governo: mensagens, relatórios e exposições de 

governo; os códigos de posturas de 1910, 1920, 1938, com o qual trabalho e ainda boletins e 

relatórios da Associação Comercial do Amazonas (ACA), largamente confrontados nos 

capítulos deste trabalho. 

Os códigos projetam uma cidade normatizada com domínios e limites conhecidos. 

Busco compará-los, procurando por diferenças em suas entrelinhas; o que realçam ou omitem 

e, assim, entrever a cidade em constante mudança que passa ao largo da cidade estagnada, 

desprovida de convivências e disputas das mais variadas ordens. 

Como o fenômeno dos flutuantes foi interpretado por estas leis oficiais? A partir de 

que momento se pode perceber, nestes códigos, uma “preocupação” oficial com as moradias 

flutuantes? Apenas pós-1950 quando começa a expansão? Ou, ainda que timidamente, uma 

questão dissimulada já em leis anteriores? E, principalmente, como estas leis são vividas e 

interpretadas pelas populações que as mesmas pretendiam controlar? 

Neste sentido, destaco a importância de plantas e mapas utilizados, como uma planta 

da própria “cidade flutuante” colhida junto ao trabalho de Serra e Cruz, oferecendo a 

dimensão que as moradias flutuantes atingiram em Manaus. Um rico discurso cartográfico dos 

cantos e recantos da cidade com os quais procuro uma aproximação. 
                                                 
34 Cf. LENZ, Matias Martinho et al. Op. Cit., p. 89. Quando de suas entrevistas na “cidade flutuante”, ao inquirir 
os moradores sobre os jornais que mais liam obteve a seguinte resposta: 1° lugar, com 21,7% dos entrevistados, 
“O Jornal”, seguido pelo “Jornal do Comércio”, “A Crítica” e “Diário da Tarde”. 
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Menos que um anexo ilustrativo, plantas e mapas são proveitosos guias geográficos e 

sociais, tentando situar o leitor nos caminhos e territórios aludidos nos jornais, revistas, 

boletins, relatórios e narrativas orais; estes, ao projetarem vivências passadas, entrecruzadas 

no interior de uma urbe em transformação, resignificam os traçados dos mapas oficiais 

iluminando outros lugares, raramente contemplados nas linhas destes mapas. 

Sob a administração Arthur Reis, como parte da reorganização da cidade pretendida, 

alguns arquitetos foram contratados pelo governo para capitanearem estas transformações 

exigidas pelas autoridades, no sentido de enfrentar problemáticas da cidade e do viver urbano 

a partir de sua própria perspectiva de desenvolvimento e modernização de Manaus. 

Estes profissionais deixaram algumas considerações sobre a capital e a “cidade 

flutuante” que, a época de sua chegada, em 1965, encontrava-se em seu auge territorial e 

demográfico, concatenando uma profusão de variadas disputas por espaços, moradias, 

trabalhos e lazeres. 

As narrativas destes arquitetos sobre Manaus, com as quais também dialogo, devem 

ser entendidas dentro desta conjuntura de reconfiguração dos espaços urbanos em marcha na 

cidade, sendo também uma de suas forças motriz. O discurso dos arquitetos é utilizado, ainda, 

a luz de outro conjunto de narrativas sobre Manaus: algumas imagens que potencializam as 

disputas entre a urbe pretendida pelos projetos urbanos e a cotidianamente organizada pelos 

moradores da cidade. 

Que formas e experiências estão impregnadas nesta que os projetos urbanos 

combatiam? Atentando-se para os detalhes das fotos, os focos que realça e os que procura 

dissimular. A própria profusão destas imagens nos anos sessenta é um indicativo do nível de 

repercussão que os flutuantes atingiram. Estampados tanto em cartões postais como em 

revistas nacionais, Manchete e O Cruzeiro de 1963, e mesmo internacionais, como a revista 

suíça “Amazonie” de 1962 e a portuguesa Seara Nova de 1963.35 

De alguma forma, a imagem da “cidade flutuante” de Manaus tinha se tornado um 

símbolo bastante representativo do próprio país, merecendo, portanto, um farto registro dos 

veículos de imprensa nacionais e internacionais em que não faltam projeções estereotipadas 

da “cidade flutuante” retomada por um discurso do exótico e do burlesco. 

                                                 
35 Amazonie. Switzerland, 1962; Seara Nova. Lisboa, N° 1409 – Março de 1963; Manchete de 01 de Junho e 07 
de Setembro de 1963, 07 de Março de 1964; O Cruzeiro de 08 de Junho de 1963.  
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Notoriedade que provocava arrepios nas autoridades oficiais e pesadas críticas em uma 

historiografia tradicional; para esta, Manaus deveria ser recuperada pela sua requintada e 

civilizada arquitetura art noveua da “Manaus da borracha”, cujo maior símbolo é o Teatro 

Amazonas, e pelo “Novo Amazonas”, propaganda de governo de Arthur Reis, cujo carro 

chefe era a Zona Franca, símbolo de progresso e futuro. 

Samuel Benchimol, por exemplo, um dos principais representantes daquela 

historiografia, prefaciando ao livro de Serra e Cruz em 1964, advertiu: 

 
A cidade flutuante assim nasceu e cresceu enquanto os administradores dormiam para serem 
despertados vinte anos depois pela curiosidade dos turistas e pelas reportagens das grandes 
revistas nacionais que passaram a explorar o inédito e pitoresco. Deste modo ela adquiriu 
notoriedade internacional, partilhando da fama do Teatro Amazonas como símbolos de duas 
eras que se distanciam no tempo, mas que se confundem nas suas raízes e origens.36 

 

Para além de estereótipos, me interessa discutir a “cidade flutuante” como o centro de 

discussões, forças e memórias hegemônicas, que animam a identidade urbana de Manaus a 

partir da sua arquitetura art noveau do início do século XX, articulando-se aos projetos 

urbanísticos da década de sessenta que propõe outro reordenamento urbano a cidade. 

Ainda que discordantes em algumas ações e idéias, ambos os projetos concordam na 

condenação total a “cidade flutuante” que, de forma alguma, poderia continuar sendo a maior 

expressão cultural da cidade de Manaus e seu maior apelo turístico, como estava acontecendo 

às vésperas de sua destruição em 1967. 

Finalmente, a partir deste conjunto de discussões, a tese foi organizada da seguinte 

forma: o Primeiro Capítulo, Leituras, Releituras e Invenções de Manaus, partindo da relação 

cultural dos meus entrevistados com as águas, busco discutir particulares modos de vida de 

uma população ribeirinha, a partir dos quais fui notando uma Manaus pouco conhecida,  cujos 

contornos são dados, principalmente, pelo regime das águas que influencia nas ações do 

homem amazônico, projetando mundos, formando conceitos e, subjetivando ainda, seus 

próprios sonhos. 

Neste momento, procuro também entender como, a partir da derrocada da empresa 

gomífera, estes modos de vida são trazidos para Manaus por esta população, que buscam em 

sua cultura, na qual a relação com as águas é uma característica marcante, opções, frente a 

uma Manaus em dificuldades, de trabalho, alimentação, lazeres e espaços de moradia, 

                                                 
36 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 14. Grifo meu. 
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adensando-se pelo litoral da capital na forma de casas palafitas e, num processo lento e 

gradual, também por intermédio de flutuantes de moradias e/ou serviços. 

No Segundo Capítulo, A Vida Sobre as Águas: Experiências e Vivências dos 

Moradores, procuro uma aproximação com o cotidiano dos moradores, buscando, sobretudo 

por intermédio das narrativas orais, explicar as construções das casas, as diferentes formas 

que as tornavam possíveis flutuar sobre o Rio Negro e igarapés da cidade; o alcance na 

“cidade flutuante” de serviços urbanos básicos, como água potável e iluminação. 

Recupero também as estratégias dos moradores para se locomoverem no interior da 

“cidade flutuante”, interligada não apenas por canoas, mas por todo um aparato original de 

ruas que garantiam a locomoção dos moradores e as sinuosas formas da “cidade flutuante”. E 

ainda, as amarrações que ancoravam as casas, reforçando sua estabilidade; as vantagens e 

desvantagens de se morar ali, seus medos, censuras e reticências para com o lugar. 

O Terceiro Capítulo, A Cidade Flutuante Como Fonte de Serviços, Riquezas e 

Disputas, em um primeiro momento, discute as múltiplas formas de serviços experimentados 

em casas flutuantes e como estes, especialmente o comércio de produtos extrativistas, vai se 

incrementando sendo, a partir da metade da década de cinqüenta, um dos grandes fatores que 

impulsionaram o adensamento das casas flutuantes e a multiplicação de variados serviços na 

“cidade flutuante”.  

A esta altura, a cidade sobre as águas, representava uma território de múltiplas e 

inquietantes sociabilidades, fruto de disputas sociais confrontadas tanto na imprensa da época, 

como em meio às lembranças dos nossos entrevistados. Oportunidade em que procuro refletir 

também sobre alguns delitos na “cidade flutuante” que, junto com suas formas, palha e 

madeira, alguns dos seus serviços, tido como ilegais pelas autoridades, sociabilidades 

condenadas na imprensa como a bebida e o jogo foram recuperadas durante o governo de 

Arthur Cezar Ferreira, cuja política de transformação dos espaços urbanos representou uma 

assinatura de poder na qual a “cidade flutuante” não teria lugar. 
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Na região de Manaus: a importância cultural das águas. 

 

Entre os 14 dos nossos entrevistados, 09 são interioranos, ou seja, chegaram a Manaus 

vindos especialmente de regiões limítrofes a capital. Mesmo sabendo que, em reflexões 

futuras na tese, tal peculiaridade cultural só enriqueceria as discussões, este fator, em um 

primeiro momento, me causou certa apreensão e, em seguida, algumas inquietações. 

Que interiores eram estes? Quais as suas relações com a cidade de Manaus? 

Mario dos Santos e o irmão João Cesário da Silva, Vivaldo Correa Lima e Sebastião 

Garcia, por exemplo, vieram do Manaquiri; ilha cercada de um lado pelo paraná do Barroso e 

lago Manaquiri, e do outro pelo Solimões, caminho mais curto para chegar a Manaus. 

Esta ilha, paraná e lagos, pertenciam ao distrito do Careiro, um conjunto de ilhas 

maiores banhadas pelo rio Solimões/Amazonas e pelos paranás do Cambixe e Careiro, 

destacando-se em seu interior o grande lago dos Reis. Ali próximo ainda, em outro imenso 

lago, o do Janauacá, nasceu outra entrevistada, a senhora Maria do Nascimento Borél. 

Circuito fluvial bastante conhecido por estes ribeirinhos que, a remo, ou, em dias de 

melhor sorte, a reboque em barco a motor, subiam pelo Solimões contornando este rendilhado 

líquido até a desembocadura com o rio Negro, dali já se podia entrever, do outro lado, na 

margem direita, a cidade de Manaus, vencendo uma desafiante travessia de mais de 60 km. 

Nesta margem direita, agora subindo pelo rio Negro, chega-se ao distrito de Airão, 

situado na foz do rio Jaú, tributário secundário do Negro, no qual nasceu mais uma de nossas 

narradoras, a senhora Creuza Rodrigues de Andrade. No tempo destas narrativas, Airão, as 

ilhas do Careiro e Manaquiri, Janauacá, outros lagos e paranás, administrativamente 

formavam uma única unidade política pertencente à Manaus, ou seja, a atual capital 

amazonense se projetava tanto de um lado quanto de outro do rio Solimões/Amazonas. 

Mapear a origem dos entrevistados me ajudou a delinear os limites de uma Manaus 

que se mostrou bastante diferente das dimensões territoriais da atual capital com seus 11.408 

Km² e, posteriormente, refletir sobre como estas fronteiras naturais eram experimentadas e 

cotidianamente resignificadas pelos modos de vidas dos caboclos ribeirinhos. 

Em 1925, Agnello Bittencourt apontou para a capital uma área de 47.874 Km²,37 

dividida em 11 sedes distritais, mais de quatro vezes os limites atuais; diferença que se torna 

                                                 
37 BITTENCOURT, Agnello. Corografia do Estado do Amazonas, p. 14 e 171.  
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maior se recuperarmos as dimensões de 1938, quando é criado em Manaus mais dois distritos; 

o 10°distrito do Careiro, formado pelas ilhas do Careiro e Manaquiri e o 1° distrito de Airão 

no rio Jaú, dando formas a uma cidade de 84.569 Km²,38 quase oito vezes o território atual, 

assumindo contornos de uma grande região na qual Manaus era, como ainda é, o centro. 

Em 1956, Lúcio Soares esboçou os traços dessa região que dimensionou como 

“Região de Manaus”. Objetivando oferecer uma idéia dos domínios políticos desta “grande 

Manaus” de outrora, reproduzimos o mapa I de Soares e o mapa II de Nogueira que enfocam 

os mesmo limites, de forma mais ampliada e detalhada, iluminando melhor os caminhos e 

lugares que, sobretudo por intermédio das narrativas orais, começaremos a percorrer: 

 
MAPA I 

 
Fonte: SOARES, Lúcio de Castro. “Amazônia”, p. 223. 

 

                                                 
38 Publicação Oficial da Interventoria Federal (1942). “O Amazonas em Números”. In. SÉRIE Amazoniana, 
Folhetos Raros, p. 13. Trata-se de um estudo qüinqüenal de governo (1937-1941) que aponta para Manaus uma 
divisão territorial de 03 distritos e 13 Zonas Distritais. Até 1938, o distrito do Careiro ligava-se ao Município de 
Manacapuru. Em 1955, tanto Careiro como Airão são desmembrados de Manaus passando a condição de 
municípios autônomos. As separações, no entanto, continuaram de difícil assimilação para os moradores 
acostumados com as relações sociais, culturais, econômicas e política/administrativa que os ligavam a Manaus. 
Assim, ao longo do recorte da tese (1920-1966), a Manaus que narramos praticamente comporta estes limites. 



 33

MAPA II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: NOGUEIRA, Ricardo Batista. Dissertação de Mestrado, USP, 1994. 
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Interessa-nos, todavia, transbordar as linhas do mapa, riscar outras, carregá-las de 

vidas, vivências e sobrevivências entrecruzadas, lugares de disputas e, por isso, politizados; 

territórios de experiências humanas e, portanto, lugares de memórias também. 

Como propõe Raquel Rolnik, para os urbanistas: “o espaço do mapa é um espaço; o 

espaço real vivido é o território”, carregado de valores e signos próprios, uma poderosa 

assinatura cultural, em cujas linhas, segundo Rolnik, se pode perceber e discutir uma 

“cartografia das relações sociais”,39 indo além dos cenários naturais, dos marcos 

políticos/administrativos, entendendo-os mais como paisagens sociais, signos culturais, 

circuitos de memórias, cujas narrativas propõem novos limites e projetam outras imagens, 

surpreendendo, finalmente, tanto as memórias hegemônicas, como os projetos vencidos. 

Rios, lagos, paranás e ilhas representam para os entrevistados uma significativa 

expressão cultural de modos de viver que influenciam em suas vidas, fortemente atuantes em 

seu nascimento, lazer, trabalho, moradia, projetando sonhos, norteando suas crenças, 

marcando por isso, as lembranças que os ribeirinhos retêm destes lugares que, em suas 

narrativas, são menos descritos e mais reconstruídos. 

Em uma das conversas com Vivaldo Correa pedi para que me contasse um pouco 

sobre seu interior e obtive uma narrativa que, ao mesmo tempo em que ilumina alguns traços 

dos mapas I e II, retraceja outros, estica caminhos e, especialmente, atiça a imaginação: 

 

... o Manaquiri ele é um paraná né, só que ele é longo né, é bem distante, mas tem outros, 
outros [paranás], outras comunidades lá pra dentro do, do, do Manaquiri né, ele, ele num vai só 
até onde eu morava não, ele pega e vai..., por sinal ele, ele entra aqui em baixo, ele entra aqui 
em baixo e vai arrodiando, ele vai passar, ele vem passar por trás do Janaucá, faz aquela volta 
né, eu nasci lá... 

 

A narrativa de Vivaldo começa com uma surpreendente definição geográfica, “é um 

paraná”, grande, indo além da sua casa, “arrodiando”  pela outra margem do lago Manaquiri, 

contornando o lago de Janauacá, chegando em outras comunidades isoladas, “lá pra dentro” , 

aonde o menino Vivaldo, “na poupa da canoa”, costumava ir, com seu pai e irmãos mais 

velhos pescar o almoço e o jantar de toda a família. 

Distante, “bem distante”, menos pelos 60 km que separam Manaquiri de Manaus, uma 

distância irrisória frente os limites colossais que formam a Amazônia, e mais, especialmente, 

pelo lento e sofrido compasso das remadas que, por vezes, traziam a família de Vivaldo em 

                                                 
39 ROLNIK, Raquel. “História Urbana: história na cidade?”. In: Ana Fernandes & Marco Aurélio de F. Gomes 
(org.). Cidade e história: modernização das cidades brasileiras nos séculos XIX e XX, p. 142.  
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um batelão alugado, carregado de carvão para ser vendido em Manaus que, como me contou, 

junto com a “... lenha mocotó, era aqueles pedaço de lenha cortado num só tamanho né, era 

pra queimar no fogo...” garantiam a iluminação e o fogão de várias casas na capital. 

A grande embarcação apinhada de carvão, coberta com uma lona escura, 

ziguezagueando sobre as águas, segundo Vivaldo, parecia “... um monstro de batelão”, 

grande, pesado e arisco sobre as traiçoeiras águas do Solimões, o que só aumentava o 

sofrimento da família, um penar que Vivaldo, ainda em tenra idade no fim dos anos trinta, 

apenas podia assistir e guardar na memória. 

O “monstro”  de sua narrativa não lhe assustava, pelo contrário, muito mais lhe 

fascinava encarnando talvez, aos olhos do menino, um dos muitos seres fantásticos que 

costumavam fazer parte do imaginário ribeirinho amazônico, tradicionalmente ligado à água, 

resignificado nas mentes por gerações e gerações de narrativas, repletas de aventuras, 

surpresas e fascínios, sensações que Vivaldo, desde os quatro anos, experimentava nas 

constantes viagens com sua família, subindo nas correntezas do rio em direção a capital. 

As narrativas de Vivaldo recontam modos peculiares de vidas de uma população que 

cotidianamente lidava com uma realidade cultural diferenciada, apreendida a luz das 

experiências de quem, como Vivaldo, “nasceu lá”, nos barrancos vizinhos aos rios, lagos e 

paranás forjando modos de vida próprios, alimentado memórias e reconstruindo lugares. 

Conheci Vivaldo em janeiro de 2006, por intermédio de uma ex-aluna que o 

“recomendou” devido à prodigiosa memória dos seus 73 anos de vida, o que de fato 

comprovei ao longo dos nossos quatro encontros, horas de narração e dias de transcrição de 

suas entrevistas. Ele tinha sido morador de flutuante em Manaus, o que só ressaltou sua 

importância para a pesquisa recém iniciada. 

Vivaldo Correa gosta de conversar sobre tudo, mesmo de coisas que pouco 

conhecimento possui. O assunto nem sempre é o mais importante, narrar, contar algo sobre a 

sua e outras vidas é o que lhe dá prazer, que o faz sentir-se importante, atuante e imerso no 

processo histórico. 

Suas respostas, principalmente nas duas últimas entrevistas quando estávamos mais 

próximos, são sempre pulsantes, as palavras desdobram-se em outros assuntos, densas, 

nervosas e inacabáveis, sempre suscitando em mim expectativas do que estaria por vir em 

suas narrações, do que vou encontrar na próxima “curva” de suas memórias. Por isso, de 
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todos os entrevistados, nas narrativas de Vivaldo Correa o “ponto final” foi sempre mais 

difícil de ser colocado. 

Atualmente, Vivaldo mora no bairro da Raiz ou, como gosta de dizer, no conjunto 

Costa e Silva, para onde alguns poucos felizardos foram transferidos após a desarticulação da 

“cidade flutuante” em 1966. Ele é separado de dona Raimunda, que conheceu em Manaus no 

tempo em que foram vizinhos nos flutuantes. 

Em nosso último encontro ele estava todo feliz, finalmente o divórcio havia saído, 

estava de namorada nova e vivia ocupado com os afazeres do centro de convivência de idosos 

que freqüentava ali próximo, por tudo isso quase não consigo uma vaga na concorrida agenda 

de Vivaldo. 

Sendo do coral, ele estava também muito empolgado com a perspectiva de conseguir 

cantar no imponente e elitista Teatro Amazonas, quase um sonho para o ex-morador do 

Manaquiri, vendedor de carvão, “bulacheiro” (vendedor de pães pela cidade), extrator de pau 

rosa e soldado da Policia Militar aposentado, isto para ficarmos, por enquanto, em apenas 

algumas das muitas atividades e profissões que exerceu na capital e fora dela. 

“E vai arrodiando (...) faz aquela volta né”, em uma das “curvas” destas narrativas de 

Vivaldo Correa cheguei ao lago de Janauacá (ver mapa II e III) e ali conheci o início da 

história de Maria do Nascimento que, numa família de dez irmãos, no lago nasceu em 1918. 

Maria, depois de eu lhe perguntar se era amazonense, me contou na pequena varanda de sua 

casa no atual bairro da Compensa que “... naquela época, Manaus era nova ainda, nós 

morava [em Janauacá]” . 

As narrativas de Maria do Nascimento, resignificaram também as formas propostas 

por Lúcio Soares para a “Região de Manaus”, interligando lugares, misturando-os, refazendo 

limites, recriando identidades. 

Quando perguntei: “a senhora é amazonense mesmo?” Maria, mais do que me dizer 

sim ou não, justificou de imediato a sua resposta: “é, porque, nessa época nós morava em 

Janauacá; nasci em Manaus também, em 10 de Junho, nós morava em Janauacá, foi lá que 

nós nascemos”. As narrativas de Maria do Nascimento unem, em um primeiro momento, o 

lago de Janauacá e a cidade de Manaus, colocando-os como um mesmo berço de infância, 

“nasci em Manaus também”. 

Em seguida, porém, é o lago que parece ganhar força em sua narrativa: “foi lá  [no lago 

de Janauacá] que nós nascemos”; é ele que se acentua, são as águas que, em última instância, 
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definem os locais de origem para a maioria da população ribeirinha, o lago para Maria Borél, 

o paraná para Vivaldo Correa. 

Baseado no que observei nos mapas I e II e nos meus conhecimentos básicos de 

geografia, defini o Manaquiri como uma ilha, ou seja: pedaço de terra cercado de água por 

todos os lados. Vivaldo por sua vez, foi taxativo: “... o Manaquri, ele é um paraná...”, ou 

seja: braço de rio, canal que liga dois rios; o centro de minha definição é a terra, o de Vivaldo 

Correa é a água.40 

Se eu busquei conceitos no senso comum de uma geografia básica e na observação fria 

das linhas dos mapas, Vivaldo, por sua vez, os apreendeu partindo das próprias experiências 

de quem “nasceu lá” em uma casa de madeira, cujo terreno findava as margens do lago 

Manaquiri, ali seus pais cultivavam uma roça, especialmente de macaxeira de onde faziam à 

farinha, que também sustentava os outros sete irmãos de Vivaldo. 

Em outros lagos e paranás, Vivaldo ia pescar com seu pai, “... meu pai, a vida dele era 

pescar...”, narrou Vivaldo na sala de sua casa; faziam também ali sua “caera”  (forno 

artesanal, geralmente um buraco na terra em que colocam madeiras para serem queimadas), 

produzindo assim o carvão vegetal e dali também partiam para a capital Manaus a fim de 

vender a produção. 

Quando pedi para Francisco Pereira da Silva me contar um pouco sobre a sua vida no 

interior – cidade de Coari (confluência do rio Coari com o Solimões) – ele, ao contrário da 

maioria, se lembra muito bem do município em que nasceu: nome, localização e limites. Em 

seguida, todavia, no quadro narrado por Francisco, vão, gradativamente, sobressaindo os 

caminhos das águas que há gerações estão presentes na vida e nas vivências de sua família. 

 
Não, é o seguinte eu nasci no Quebra, num município de Coari em Ipixuna, entre Ipixuna e 
São Raimundo, chamamos de Quebra, é um município, tem uma ilha na frente e um curso de 
água, assim um rio que passava por trás da praia, nós nascemo lá, nasci lá no Quebra, 
município de Coari; então chamado; lá nós temos, nós tinha um lago que chamava Jubará, 
ainda existe este lago ainda lá e agora parece que é preservado pela, pela é... o governo 
IBAMA, então lá nós, nós si criemo lá, mamãe ela, meus parente é lá, meu pai também, meu 
avô, tudinho era di lá. 

 

Especialmente nas regiões interioranas: em seus barrancos, ribeiras, embocaduras (foz 

de rios), calhas, várzeas, paranás e furos que dão forma ao multiforme rendilhado fluvial 

                                                 
40 Observei esta discussão também na extensa obra “Introdução à Sociologia da Amazônia”, originária de 1956, 
do cientista social amazonense André Vidal de Araújo que em determinada passagem ressalta: “Há um sentido 
hídrico na vida do homem amazônico, que sobrepuja ao sentido telúrico”, cf. ARAÚJO, André Vidal de. Op. 
Cit., p. 332. 
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amazônico; este, além de nortear o rumo das vidas, marca os locais de origem, atuando como 

uma referência que identifica e localiza os sujeitos em meio a esta peculiar paisagem social 

que, a primeira vista, pode parecer confusa, quase inapreensível para aos que a este “mundo 

de águas” chega pela primeira vez, mas que, a luz das narrativas dos que “nasceram lá”, se 

mostra natural e destrinchada. 

Na Amazônia, excetuando talvez as metrópoles regionais Belém e Manaus, é o rio, o 

paraná, a boca, o lago, que contém as cidades, municípios, vilas, distritos, e não o contrário. 

Mais do que sobrepujá-las por suas dimensões, estes circuitos fluviais se sobrepõem como 

uma expressão cultural que media as vivências cotidianas da população ribeirinha, sendo 

fonte de trabalho, moradias, lazer, histórias, memórias e outras sociabilidades; portos de onde 

partem e onde chegam. 

É neste espaço mediano, os terrenos de várzeas, que tradicionalmente habita o caboclo 

ribeirinho, em uma espécie de “entre-mundos”, coexistindo entre as terras firmes aonde cresce 

a floresta alta – ricamente extrativa e território de caça – aos “fundos” de sua janela e o rio 

que corre a frente de sua porta, porto e estrada para suas montarias (como são chamadas às 

pequenas embarcações na Amazônia), território promissor para as suas pescas de subsistência 

e/ou comerciais. 

Como nos advertiu algumas reflexões de E.P. Thompson,41 ao contrário do que 

sustenta um consagrado senso comum, no qual a floresta é projetada apenas como um espaço 

economicamente infértil, animada exclusivamente por uma seqüência interminável e 

homogênea de árvores, rios e terras; a floresta é uma complexa gama de comunidades, 

atividades e especializadas formas de manuseios de seus múltiplos recursos. 

O caboclo observa, planeja, espera e em seguida age. Não basta saber que existe, é 

preciso saber como, onde e quando obter, por exemplo, nas terras firmes da floresta a 

castanha, o cacau, o maracujá, a madeira, a seringa, a essência do pau rosa, o óleo de copaíba, 

da andiroba, as enzimas, os cipós; conhecer os lugares aonde pode emboscar o veado, a cotia, 

a paca, anta, o macaco e ao mesmo tempo escapar das traiçoeiras cobras e jacarés e da astuta e 

forte onça. 

Sobre e sob a água formam-se diferentes territórios de pesca e é preciso reconhecê-los 

rapidamente, pois a cheias iminentes afugentam a maioria dos peixes. Assim, é crucial saber 

aonde jogar o anzol, a tarrafa e armar o espinhel na esperança de pegar um peixe de boa 

                                                 
41 THOMPSON, E.P. Senhores e Caçadores, p. 31-32. 
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monta como fez, por exemplo, Zé Pedro, uma das principais personagens das crônicas 

ribeirinhas criadas pelo escritor amazonense Francisco Vasconcelos, também de Coari aonde 

nasceu em 1933. 

O escritor, ao mesmo tempo em que partiu de experiências próprias, constrói episódios 

de vidas ribeirinhas em meio a mais uma grande enchente quando “Zé” : 

 
Tomou da agulha e resolveu remendar a tarrafa (...) Os peixes andavam vasqueiros, espalhados 
por aquelas águas grandes que escondiam tudo. Mesmo assim, o comer de cada dia ainda era 
possível conseguir, peixe nágua (sic) e no sal, não importava, mas comer certo (...) Zé Pedro 
pensou no espinhel armado na noite anterior e desatracando a montaria, começou a remar, 
acompanhado por Zequinha, um dos filhos mais velhos. Quem sabe não encontraria um 
tambaqui?42 

 

Arma-se de compridos arpões e vai arriscar a sorte nos igapós (terrenos 

permanentemente alagados) em que proliferam os cobiçados pirarucus, peixe de muita carne e 

precioso couro, ou mesmo a vida contra os “terríveis” jacarés espalhados na época das 

vazantes dos rios, estes, com certeza, mais pelo grande valor comercial que seu couro atingia 

no mercado de exportação. 

Depois de pescados, é preciso saber tratá-los, retirar as escamas, decidir o que comer 

de imediato, preservar o resto por meio de sua salga, a esta altura a farinha já estava aposta, é 

o típico pirão ribeirinho: peixe na água e sal, condimentado por algumas verduras vindas dos 

canteiros domésticos e logicamente farinha, esta não pode faltar.43 

Muitos dos nossos entrevistados só vieram experimentar, com maior freqüência, 

alimentos como arroz, feijão e macarrão, quando passaram a morar definitivamente em 

Manaus e, mesmo assim, somente após obterem um dinheiro a mais que lhes permitissem tal 

“luxo” à mesa. 

Vivaldo Correa Lima, neste sentido, lembra de sua infância no Manaquiri também 

pelo que comia naquele tempo, peixe e farinha – o primeiro advindo das pescarias do seu pai 

e a farinha obtida, sobretudo, através do roçado de sua mãe – compara ao que come hoje, 

além destes, arroz e feijão, “pesa-os” na sua memória e resolve pela diferença entre a pobreza 

de antes e riqueza de hoje. 

                                                 
42 VASCONCELOS, Francisco. Regime das Águas, p. 41 e 45. Grifo meu. Tambaqui é um dos maiores e mais 
saborosos peixes da região amazônica. 
43 O geógrafo francês Pierre Gourou, em trabalho de campo pela Amazônia em julho de 1948, observou que “Os 
amazonenses tem pela farinha um gosto muito pronunciado: comer sem farinha (de mandioca) não é comer, 
para eles”, cf. GOUROU, Pierre. “Observações Geográficas na Amazônia”. In: Revista Brasileira de Geografia 
(segunda parte), n° 2 – Ano XII, Abril-Junho de 1950, p. 213. 
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Não se trata de uma simples ótica de comparação (mais alimentos e menos alimentos), 

o arroz e o feijão, “luxo” de antes e conseguidos apenas em ocasiões muito especiais, se 

tornaram, atualmente, uma rotina a sua mesa, representando para ele uma conquista, um 

símbolo de melhoria de vida; talvez, por isso Vivaldo, ainda em nosso primeiro encontro, fez 

questão de me levar a sua cozinha. 

Feitas estas considerações, das narrações de Vivaldo pinçamos episódios desta floresta 

pulsante, significada cotidianamente pelos afazeres de sua população. Assim, meu interlocutor 

contou que: 

 
...aqui [hoje] eu tou com uma vida de rico, na vida que eu nasci no interior, a minha vida no 
interior era descalço né, aquela roupa bem paupérrima né, é... comida, comia só aquele 
peixinho da, da região quando o papai pegava né, feijão era difícil ver feijão naquele tempo né, 
arroz também era difícil, era só farinha com peixe né, muitas vezes o meu pai ia pescar, 
chegava moradeça [a uma hora dessa, cerca de 20:00] tratar peixe né, no meio do carapanã 
[mosquito] né, muitos bicho... 

 

Outra promissora atividade era espreitar nas praias certas, a arribação para a desova 

das tartarugas, recolher os ovos e fazer a tradicional “viração” que consiste em virar o 

quelônio de patas para cima, imobilizando-o para facilitar o seu abate. Os ovos, depois de 

pisados na canoa e misturados à água do rio, virava um azeite com o qual se prepara uma 

conserva chamada de mixira, um excelente condimento e o mocanguê, outra iguaria obtida da 

mistura dos ovos macerados com a costumeira farinha de mandioca.44 

No mundo médio das várzeas vive e trabalha o ribeirinho amazônico, ele sabe que 

sazonalmente (em média de seis em seis meses) suas terras baixas serão inundadas pelas 

águas, daí a importância estratégica das suas casas pernaltas, nas quais as palafitas 

amazônicas são as principais expressões; da praticidade do tapiri, cuja construção à base de 

palha e madeira leve, facilita seu deslocamento para as terras mais secas. 

Das suas construções flutuantes, a começar pelas formas de algumas casas em que 

podiam deslocar famílias inteiras pelas estradas líquidas. Ali, sazonal ou definitivamente, 

moravam e/ou eventualmente mercadejavam, construções de que se valiam principalmente em 

épocas de grandes alagações; neste sentido, o homem amazônico, pela contingência das 

estradas líquidas, é um remador nato. 

                                                 
44 Estas informações foram conseguidas junto a RONDON, Frederico. Pelos Sertões e Fronteiras do Brasil, p. 
150-151. Trata-se de um militar que esteve na Amazônia entre 1932 e 1933, quando se impressionou com a 
atividade de caça dos muitos quelônios da região, motivando significativas e detalhadas descrições do militar. 
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Dos seus jiraus e marombas, também flutuantes; os primeiros são canteiros aonde o 

ribeirinho planta verduras e ervas medicinais para saciar sua fome e amenizar suas dores; as 

marombas são umas espécies de currais aonde sobe suas criações (desde as de subsistências 

como as galinhas, até as de valor comercial como o gado) para passar as grandes alagações, 

tentando salvá-las da ferocidade das águas, das cobras e jacarés sempre a espreita. 

Mas o ribeirinho sabe também que as mesmas águas fertilizarão suas terras e que logo 

depois de emergirem estarão prontas tanto para os roçados, canteiros e pomares de 

subsistência, como para as culturas agrícolas mais comerciais. Num caso e outro, ele sabe que 

é hora de desenterrar a macaxeira, plantar o bananal, a melancia; reforçar a semeadura das 

verduras, das plantas medicinais; limpar o quintal, ajeitar a rede de pesca, preparar o caniço, 

sonhar com a safra da juta, do cacau, da castanha, renovar as esperanças e rezar para que a 

próxima enchente chegue no tempo exato e na medida certa. 

A floresta amazônica não é apenas “mato” e rio – como apregoam os desavisados e 

adeptos da esterilidade da floresta – toda uma vida de relações entre homem e natureza é ali 

experimentada.45 Estar atento, por exemplo, ao ciclo das cheias e vazantes, com seus valores, 

sinais e significados, pode representar a diferença entre vida e morte, sucesso e fracasso, 

esperança e frustração. 

A aclimatação, por exemplo, de fibras vegetais não originais da região como a malva 

e, especialmente, a juta – originárias da Índia – só alcançou resultados comerciais 

significativos (a partir do final da década de quarenta) quando os especialistas começaram a 

observar o regime natural das águas nos terrenos varzeanos do Careiro e do município de 

                                                 
45 Este senso comum se formou também muito em virtude das matas de terra firme formarem a esmagadora 
maioria da área florestal amazônica que dos 3.374.000km² as terras firmes contribuem com 3.303.000 km², 
ficando as várzeas, igapós e mangues, juntas, com 77.000 km². As florestas altas representam 91% do conjunto e 
são as mais famosas e que primeiro aparecem no noticiário e nos documentários ecológicos em moda desde os 
anos 70. Ainda que nestas terras de florestas altas exista uma série de diferenças no que tange ao solo, clima, 
espécies vegetais e animais, costumeiramente tomaram-se as florestas de terra firme pela floresta amazônica 
como um todo. Várzeas e igapós, territórios mais habitados e de onde partem a maioria de nossas reflexões, 
representam estatisticamente e na mídia um espaço secundário. Os dados foram conseguidos junto a BATISTA, 
Djalma. O Complexo da Amazônia: análise do processo de desenvolvimento, p. 112-113. Ainda que os dados 
sejam de fins dos anos setenta e que muito fogo já tenha consumido florestas das terras firmes, as dimensões 
colossais da Amazônia ainda conseguem preservar quase que as mesmas proporções estatísticas entre terras 
firmes e varzeados. 
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Parintins (mapa III) e o que isto resultava para estas terras varzeanas, a partir daí, as 

exportações de juta, principalmente para o estado de São Paulo, só cresceriam.46 

O padrasto de João Cesário começou na ilha do Manaquiri (mapa I e II) uma pequena 

criação de gado, as coisas não iam lá muito bem e ele resolveu mudar de ilha, trazendo, como 

me contou João Cesário, todos os animais para o Careiro, em uns terrenos de uns primos da 

mãe de João Cesário. 

Ali, o padrasto de João, perderia quase todo o seu gado para a enchente de 1944, por 

culpa, segundo João, da pouca experiência de seu padrasto com a pecuária, “ele num sabia 

das coisas (...) só sei que deu aquela enchente grande e o campo deles não suportou mais o 

gado deles, nem o nosso...”. 

Será que as “coisas”  referem-se tão somente a inabilidade de seu padrasto com a 

criação? Acredito que isto seja uma meia verdade, o restante possivelmente representa muito 

daqueles valores, sinais e significados do meio natural e que o ribeirinho deve estar atento e, 

pelo que sugere as narrações de João, passaram despercebidos pelo seu padrasto. 

Trocar o Manaquiri pelo Careiro em tempos de cheias é algo muito arriscado, 

sobretudo quando ela é mais volumosa do que de costume e a de 1944 foi assim. 

Sabidamente, as terras do Careiro recebem as águas dos rios Solimões e Amazonas, sem 

contar no imenso lago dos Reis do meio da ilha. O tracejo – “Área sujeita a inundação” – do 

mapa II, indica que, naquela região, as enchentes são mais ferozes, o padrasto de João não 

pareceu muito atento a isto também. 

Provavelmente o surpreendente volume das águas de 1944 não deu tempo nem para o 

padrasto de João tanger o gado para as terras mais altas da ilha do Manaquiri e nem para 

preparar as estratégicas marombas, estes currais flutuantes nunca apareceram nas narrativas 

de João Cesário. 

Ou ainda, quem cria gado nestas terras deveria saber de uma “rota” de fuga e estar 

preparado para, rapidamente, produzir algumas destas marombas que podem salvar várias 

cabeças do rebanho; o padrasto de João mais uma vez esqueceu ou desconhecia esta 

                                                 
46 Assim informou um relatório da Associação Comercial do Amazonas (doravante ACA): “Logo abaixo da 
borracha, nas estatísticas das exportações do Amazonas para São Paulo, ocupa lugar a juta amazônica, como 
volume e como valor. É, das exportações amazonenses para Piratininga, a que maior crescimento apresentou 
nestes últimos anos”, cf. Relatório de Diretoria da ACA. Manaus, (1949-1950), p. 40. A juta para São Paulo 
servia para produção de sacos utilizados na embalagem de produtos agrícolas. A borracha, mesmo nos anos da 
chamada crise da borracha, pós Primeira Guerra, sempre se manteve como a principal fonte de exportação 
amazonense e em 1949/50, ainda refletia os insumos dos Acordos de Washigtown assinados no inicio da década 
propiciando certo aumento na produção da borracha voltada para o esforço de guerra contra a Alemanha.       
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estratégica cultura material do lugar; sua criação, que já não vinha muito bem, foi quase 

liquidada pelas águas de 44. 

No entanto, também encontrei “histórias de sucesso” e outras surpreendentes relações 

entre homens e o regime dos rios. No diálogo com Creuza Rodrigues de Andrade que, no rio 

Jaú nasceu em 1940, morando com a família por vários beirais fluviais do interior amazônico, 

pude perceber outras vivências deste mundo mediano das várzeas, cujos significados e valores 

a família de Creuza parecia estar muito bem atenta. 

Ela, primeiramente, me explicou o que é um terreno de várzea, que ela pronuncia 

“vagi” , a fartura do lugar propiciada pelas cheias periódicas e como as terras eram planejadas 

para o plantio. Interessante que a riqueza do diálogo se acentuou quando não entendi sua 

pronuncia, resultando em sua explicação original e rica: 

 
LS- Como era morar no interior nessa época? 
CA- Ah! Era bom demais, agente trabalhava com roça, trabalhava e plantava verdura, vigi! 
Ninguém comprava verdura, a maior parte do pessoal, verdura, porque agente nem plantava 
macaxeira, quando a vagi ia saindo, sabe o que é vagi? 
LS- Faço uma idéia, mas acho que eu nunca vi; 
CA- Uma coisa aqui é Terra Firme, sabe o que é Terra Firme né? 
LS- Sei, sei; 
CA- Aí essa parte dessa casa di lá, ela enche, aí ela seca, entendeu? Ela seca di novo, aí fica, 
quer dizer que agente mora em Terra Firme e lá é a vagi tá, aí agente lá, quando as terras tão 
saindo agente plantava macaxeira, plantava gerimúm, tudo isso agente plantava. 

 

Quando perguntei a Sebastião de Souza Garcia sobre seu interior, o Manaquiri, aonde 

nasceu em 1938 e viveu até os quatorze anos, notei também a presença deste “entre-mundos”: 

“Manaquiri lá [onde nasci] é um... terra firme, terra firme e vargem [várzea]” . E, em 

seguida, surpreendi os fortes significados que o ciclo natural (enchente/vazante) das águas 

tem em suas narrativas e em sua vida: “geralmente agora, essa época é seco lá onde agente 

morava, mas também tem um tempo que é cheio o rio né que enche, mês de... e aí uma época 

dessa fica seco o rio né, mas mês de... enchente é cheio também o rio né”. 

Mais que recordar, Sebastião revive no presente, “geralmente agora”, “uma época 

dessa”, as cheias e vazantes que experimentou nas ribeiras do Manaquiri; re-encena, 

alargando e estreitando os braços, projetando-os para frente e para trás, o alcance das 

enchentes; as repetições de palavras como cheio e seco nas narrativas de Sebastião, também 

são índices acusadores desta força cultural que o sobe e desce das águas significou e significa 

para a sua vida. 
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Apenas no decorrer das conversas com Sebastião é que pude dimensionar melhor este 

significado. Foi por conta da maior enchente da qual se tem notícia no Amazonas, a de 1953, 

que ele deixou a ilha do Manaquiri para tentar a sorte em Manaus, aonde, definitivamente, 

aportou com quinze anos, já marido de Neuza e pai de uma criança de quase um ano e que, 

infelizmente, veio a falecer na capital. 

A descomunal enchente transformaria de forma definitiva a sua vida. Sebastião, como 

me contou, não conheceu seu pai que morreu quando sua mãe estava com seis meses de 

gravidez, não lembra da sua mãe que morreu também quando ele tinha 1 ano; foi criado por 

uma tia e o marido dela que nunca conseguiram ter um filho e adotaram Sebastião de 

“registro”  e de coração; com quatorze anos, decidiu: “vou arranjar uma mulher pra mim”, 

conheceu Neuza, casaram e conceberam um filho. 

Logo depois o tempo “encrespou”, as chuvas caíram a ponto que pareciam não acabar 

mais, enchendo as cabeceiras dos rios, as águas desceram velozes, solapando as margens, 

transformando os beirais mais expostos, arrancando plantações, reconfigurando as fronteiras 

líquidas, só se acalmando sobre as terras ribeirinhas, várzea adentro. 

Conforme havia combinado com seu pai de criação, Sebastião iria apenas “passa a 

enchente” em Manaus na casa flutuante do seu cunhado no bairro da Cachoeirinha, ajudando-

o na venda de verduras na feira do bairro. Quando as terras começassem a “sair”  do fundo 

das águas, o que só começou acontecer em fins daquele ano, Sebastião deveria retornar ao 

Manaquiri para ajudar o pai na roça e especialmente no cultivo da juta. 

Sebastião me contou que depois de receber o recado do pai, até voltou, “nós vamo lá 

vê como é que tá as terra lá”, mas apenas para comunicar ao seu pai que tinha decidido, a 

contragosto de Neuza, ainda incomodada de morar no flutuante do irmão, permanecer em 

Manaus e continuar tentando a sorte como vendedor de verduras e pimentas, pelos mercados e 

ribeiras de Manaus. 

Sebastião lembra com detalhes da conversa com seu pai em que replanejaram o futuro 

de suas vidas, completamente alterado pela decisão de Sebastião de abandonar a agricultura. 

Seu pai, agora sem a ajuda do filho, parece ter decidido também deixar, ou ao menos não 

priorizar, o árduo trabalho com a juta, ficando apenas no plantio de uma agricultura de 

subsistência e com um pequeno cultivo de nível comercial. 

Assim, ao mesmo tempo em que redividem as funções das terras, a luz de sua nova 

realidade, o pai de Sebastião, por intermédio das narrativas do seu filho, nos dá conta também 
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de como estas ricas terras várzeanas eram exploradas e planejadas pelos ribeirinhos após as 

cheias sazonais dos rios. A conversa entre pai e filho, como sugere o trecho abaixo, foi rápida 

e tranqüila, ambos parecendo já conscientes da irreversível mudança que a incrível alagação 

de 53 provocou em suas vidas: 

 
Pai-rapaz é o seguinte, se você mesmo não for trabalhar na parte mais baixa da terra, eu vou 
plantar um milho e a parte mais alta, a lombada maior, vou plantar uma roça; 
Filho-tá papai pode plantar e eu vou voltar pra Manaus, se eu num achar que eu não tou bem, 
não arranja dinheiro pra comprar lá um flutuante pra mim, naquele tempo era flutuante, aí eu 
volto, venho me embora pra cá, vou indo pro que é meu né. 

 

As águas de junho de 1953 foram, de fato, um divisor na vida de Sebastião: “foi donde 

[quando] eu mi achei”. De carvoeiro, roceiro e cultivador de juta nas terras baixas arrendadas 

da ilha, Sebastião em Manaus vira “Sabá”, feirante há mais de meio século na profissão, 

verdureiro conhecido no mercado público do bairro da Cachoeirinha, local em que começou a 

trabalhar e a morar em um flutuante sobre as águas do igarapé do bairro. 

Por causa da enchente achou uma profissão, “completei 55 anos no ramo!”, frase 

orgulhosamente repetida por ele ao longo de nossas quatro entrevistas. Através do seu ofício 

adquiriu sua primeira casa, um flutuante vizinho ao cunhado, em seguida um terreno no bairro 

Morro da Liberdade e, finalmente, onde hoje mora, uma casa no bairro da Colônia Oliveira 

Machado; vendendo verduras e principalmente pimentas, criou os quatro filhos, chorou a 

perda de Neuza, mas sorriu também com a chegada dos netos. 

Penso que, inconscientemente, Sabá acredite que a enchente que lhe empurrou para 

Manaus tenha lhe “dado” uma profissão, uma família e um nome, ou seja, uma nova 

identidade;47 por isso ele nunca se refere a ela com pesar, muito pelo contrário, é ela que dá 

sentido a maior parte de sua história, que atravessa e/ou tangencia grande parte de sua 

narração e que, igualmente, dá força a ela. 

Francisca Pereira da Silva, do alto de seus quase cem anos de vida, não lembrou, para 

minha frustração, de maiores detalhes das grandes enchentes no Amazonas, mesmo a famosa 

de 1953, quando ela já era adulta e mãe de quatro filhos: “... mi lembro não, seu menino!”. 

                                                 
47 Pude sentir a força desta outra “identidade” de Sebastião quando de nosso último encontro. Ao chegar a sua 
barraca na atual Feira do Produtor no Centro de Manaus, ela estava fechada, tomei um susto, a barraca sempre 
estava aberta, outro orgulho de Sebastião, pensei mesmo no pior. Sebastião vem lutando nos últimos anos contra 
delicados problemas de saúde. Então, distraidamente, perguntei por Sebastião a alguns de seus colegas, ninguém 
conhecia Sebastião, “Como não? Ele trabalha aqui nesta barraca!” questionei, foi quando outro feirante gritou 
dos fundos “é o Sabá! Ele não veio, faltou mercadoria.”, reconhecendo minha falha, agradeci ao feirante 
perguntando seu nome, “Tarzan, meu freguês”. 
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Todavia, de vez em quando, ao longo da conversava com seu filho Francisco, pude 

escutar algumas histórias que Francisca subitamente começava a repetir como se viessem de 

relance do fundo de sua memória. Tratava-se, para Francisca, de enchentes muito vivas, com 

águas que “comiam a terra” e produziam monstros devoradores de gentes, partindo de um 

imaginário mítico, próprio do lugar, repleto de lendas e seres fantásticos, mas que ajudam 

Francisca a lembrar e explicar algumas de suas experiências vividas. 

Como no dia em que, viajando entre Coari e Tefé, me contou que: 

 
... nós ia pro rio Solimões, aí que aquela enchente grande! (risos) Uma vez, seu menino, nós 
tava, aquilo boiava e sumia, boiava e sumia no meio do Solimões, meu Deus! Aí os menino: 
“umbora lá vê o que é”, pois não era a piraíba, engoliu o homem, não agüentou, ficou a 
metade do homem pra fora, praticamente o homem morre aí... .48 

 

Em outra enchente, nem mesmo as engenhosas marombas foram capazes de salvar as 

galinhas e o cachorro de Francisca, devorados por uma imensa sucurijú, “tinha era muito!”, 

lembrou ainda espantada com a ferocidade da cobra que, segundo outro depoente, João 

Cesário da Silva, na cheia de 1953 “... quando dava fé, a cobra tinha entrado na rede pra 

pegar a pessoa, é entrando pegando criança de vários lugares por aí...”. 

Em 1932, o general Frederico Rondon, representante dos interesses brasileiros em 

questões de fronteiras com a Colômbia, passou pela região do rio Negro e também não deixou 

de notar as fronteiras líquidas, móveis, próprias das várzeas amazônicas, levadas e 

resignificadas ao sabor e necessidades das vidas que por ali transitam, trabalham e moram. 

Estas fronteiras, surpreendidas no rio Negro, pareceram tão significativas e originais 

ao general Rondon que mereceram as seguintes anotações em seu “diário de bordo”: “As 

fronteiras das nações ribeirinhas surgem assim á beira-rio, escorando-se nos marcos 

naturais dos acidentes, de foz em foz, oscilando a leste e a oeste, ao sul e ao norte”.49 

Se as referências identitárias de um grupo social, como apregoa o antropólogo Antonio 

Augusto Arantes,50 se vinculam a um sentimento de saber lidar com o meio natural que o 

localiza em um complexo mapa social, um dos “endereços” mais emblemáticos e poderosos 

que nos leva aos caboclos amazônicos é o rio, o igarapé, o furo, o paraná, a várzea, o alagado. 

                                                 
48 Piraíba é um peixe que alcança três metros de comprimento e é conhecido na região como “peixe fera” por se 
alimentar de outros peixes. Nunca se comprovou serem capazes de devorar seres humanos. 
49 RONDON, Frederico. Pelos Sertões e Fronteiras do Brasil, p. 142. 
50 ARANTES, Antonio Augusto. Paisagens Paulistanas: transformações do espaço público, p. 132-144. 
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Sua cultura é profundamente marcada pela relação com as águas na medida em que 

sobre elas podem construir suas casas, delas tiram boa parte dos alimentos, nelas organizam 

seus meios de transportes e comunicações, seus trabalhos, lazeres e outras sociabilidades; 

essas águas habitam e significam às estórias contadas, as lendas, os mitos, atravessam suas 

festas e rituais, sendo parte de um imaginário que dá sentido às suas vidas e explica muito de 

sua realidade. 

As narrativas de Creuza de Andrade, quando refazem sua trajetória de vida, podem 

também riscar outras linhas nestas fronteiras aquáticas que “andam” e transformam a 

paisagem. Contou-me, ao longo de duas entrevistas, que nasceu no rio Jaú e aos sete anos, 

com o restante da família, veio pela primeira vez a Manaus e até aos nove “... nós tivemo no 

rio Negro, lá no Pagodão”, um ramal de águas próximo à praia do Tupé no rio Negro, 

distante duas horas de barco de Manaus. 

Em seguida, sua irmã mais velha conheceu um rapaz no dito Pagodão com quem se 

casou em Manaus, vindo a família toda para a celebração na capital, de onde “... nós fomo 

pro... baixamo na Vila de Pedra em paraná do Ramos...”  sede do Município de Barreirinha, 

no baixo Amazonas, a 420 Km por via fluvial da capital, próximo a Parintins (mapa III). 

Quando perdeu sua mãe, aos quatorze anos, foi trabalhar como empregada doméstica 

em Barreirinha na casa de uns professores; anos depois estes se mudaram para Manaus, 

convencendo a jovem Creuza a ir trabalhar também na capital na casa da irmã de seu antigo 

patrão de Barreirinha. 

Depois de sérios desentendimentos com sua patroa, Creuza, já com 19 anos, retorna 

para o interior, indo morar com sua tia nas terras baixas do paraná do Curari que, segundo 

Bittencourt, fica “...pouco acima da entrada do Careiro...”, mais especificamente em um 

paraná menor/secundário chamado de Curarizinho, afluente do grande paraná do Mamori 

(mapa II).51 Pouco tempo passou ali, retornando em seguida para Manaus indo morar na casa 

de parentes. 

A certa altura de outra conversa, com Francisco Pereira da Silva, pude perceber o quão 

é complexa a compreensão destas fronteiras aquáticas, mesmo para pessoas como eu, 

originário e morador da região, mas que sempre sofria certo desnorteio quando o diálogo 

chegava a este ponto. 

                                                 
51 BITTENCOURT, Agnello. Corografia do Estado do Amazonas, p. 88. 
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Na segunda entrevista, depois de lhe pedir maiores explicações sobre sua vida no 

interior, comentei: “o senhor na primeira entrevista falou da cidade de Copéa”. Em seguida 

reproduzo trecho do diálogo que se seguiu e que oferece uma idéia do desnorteio que eu 

sofria, das tentativas de entendimento e da paciência de Francisco da Silva: 

 
FS-... tinha um tio que nós nunca tinha conhecido, aí ele, nesse dia, ele apareceu, deu um 
recado pra mamãe e nós fumo lá na casa dele, aí ele morava no Copéa; 
LS- Copéa é o que?  
FS- É um rio, é um rio grande que pega daí do Coari, acima de Coari, daí [inaudível] das 
fronteira é... Tabatinga, então aí ele morava lá, e onde ele morava tinha um município que 
chamava de Porco Magro; 
LS- Ah! Porco Magro é em Copéa? 
FS- Em Copéa; 
LS- Ah, tá certo; 
FS- E o Copéa e o meu tio, ele ficou lá, mamãe viajou aqui pro Solimões, ele ficou no Copéa. 

 
Neste ponto do diálogo, a questão se encontra mais no meu comentário do que na 

resposta de Francisco da Silva. Ao não entender muito bem na primeira entrevista o que era o 

Copéa, pressupus de imediato em nosso segundo encontro se tratar de uma pequena cidade, 

um distrito, uma vila, ou qualquer outro lugarejo marginal da hinterlândia amazônica, espaços 

que, para mim, deveriam referenciar os lugares de origem e moradia, mas, como me explicou 

Francisco, dizia respeito a um grande rio que ia até a cidade de Tabatinga, porta fronteiriça 

com a Colômbia. 

Para Francisco, morador do Quebra no município de Coari, onde, segundo suas 

narrativas, tinha um curso d’água que levava a uma ilha na frente, um rio que passava atrás da 

praia e mais o famoso lago de Jubará; morar no rio Copéa, como seu tio morava, era algo 

internalizado e corriqueiro em sua vida de ribeirinho. Neste sentido, narra experiências 

advindas de um saber culturalmente internalizadas e incorporadas, não necessitando, por isso, 

de maiores explicações e detalhes. 

Francisco nem mesmo chamava Copéa de rio, “morava no Copéa”, “ficou no 

Copéa”; apenas depois de eu pedir maiores explicações: “Copéa é o que?”, tentando 

entender o mapa que me narrava, é que ele o nomeou como um rio. Em seguida, ele pensa um 

pouco e se lembra do município de Porco Magro que fica no rio Copéa e que só se fez 

necessário na narração de Francisco a partir da minha necessidade por uma maior 

compreensão dos espaços que ele reconstruía em sua narrativa. 

Para ele, diferente do entrevistador, naquele momento quase não existe separação 

entre cidade e rio, entre terra e água, entre homem e meio: “e o Copéa e o meu tio”, ambos 
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formam um corpo único. A síntese de algo que lhe é natural, internalizado em sua cultura, 

bastava para uma compreensão estranha, ou ao menos, não de todo inteligível para mim.52 

Anísio Pedro da Silva me respondeu secamente que tinha nascido no rio Ituxi, o que 

me desconcertou de novo, onde seria isso? “É longe de Manaus, seu Anísio?” retruquei 

tentando, a partir do local que mais conheço – Manaus – me aproximar dos caminhos de 

Anísio que, quase já sem paciência, respondeu: “duas faia [falhas, pequenos braços de rio] 

acima de Lábrea”, município no rio Purus, braço esquerdo do Solimões, por via fluvial a 

1672 Km de Manaus. 

Creuza de Andrade seria mais “intransigente” ainda: “nasci no [rio]  Jaú”, outra vez 

tentado me achar: “é rio acima, ou rio abaixo dona Creuza?”; “Ah! Não sei se é com rio pra 

cima nem pra baixo, é Jaú!”. Só depois de algumas pesquisas descobri se tratar de um 

pequeno afluente na margem esquerda do rio Negro, próximo ao distrito de Airão que nunca 

apareceu nas narrações de Creuza. 

Para Anísio e Creuza são estas fronteiras aquáticas o berço de suas origens, sua 

primeira identidade, as quais recorrem para dar sentido às suas vidas e se posicionar em um 

complexo mapa social. 

Mesmo tentando, para a comodidade da pesquisa, identificar, “negociar” uma cidade, 

vila ou distrito, comumente referendados como locais de nascimento que posicionam e 

identificam; para ambos os narradores, especialmente para Creuza de Andrade, neste ponto, 

não existe acordo. 

João Cesário da Silva não lembrou muito bem o nome do lugar em que nasceu no 

Manaquiri, talvez em uma das muitas “outras comunidades” do lago Janauacá, aonde 

Vivaldo Correa ia pescar com seu pai e aonde também encontrei Maria do Nascimento Borél, 

“lá pra dentro” . João lembra, no entanto, do terreno de sua avó “lá no Manaquiri” , mas 

precisamente no lago do Limão, onde passou divertidos momentos de sua infância “... 8 pra 

10 anos, por aí...”, como me narrou. 

Nas narrativas de Anísio, Creuza e João Cesário, a cidade, o distrito, a vila, o terreno 

se confundem como uma paisagem secundária, quase um adendo às suas histórias e 

                                                 
52 Esta situação da entrevista com Francisco da Silva me lembrou as experiências semelhantes do professor 
Alessandro Portelli em seu trabalho de campo: “Sempre estamos pedindo as pessoas para serem mais explicitas 
em suas referencias de tempo, fazendo-as lembrar que estão falando pra uma audiência que inclui, pelo menos 
um estranho”, cf. PORTELLI, Alessandro. “O momento da minha vida: funções do tempo na história oral. In: 
FENELON, Déa Ribeiro et.al. Muitas Memórias, Outras Histórias, p. 305.   
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trajetórias. O rio, o lago, o paraná, pelo contrário, são o berço lembrado, a expressão cultural 

em maior relevo de suas narrativas. 

As águas que identificam e fertilizam a terra, sendo fonte de trabalho, moradia e lazer, 

que também são estradas (quase sempre as únicas possíveis), são ainda para os amazônidas, 

fontes que alimentam não apenas o corpo, mas também as mentes, na medida em que 

inspiram sonhos e projetos futuros. 

Anísio, por exemplo, me contou que desde menino sempre teve “vontade de trabalhar 

a bordo”, ou seja, como marítimo; a função? Foguista, maquinista, motorista ou qualquer 

outra, pouco importava; para ele, o essencial era viajar, viver num mundo de aventuras que só 

as águas traiçoeiras, contadas, cantadas e encantadas da Amazônia podiam lhe propiciar. 

Queria dar vazão as suas próprias fantasias alimentadas, provavelmente, pelas histórias 

que ouvia do seu pai, paraibano seringueiro que, antes de se estabelecer no rio Ituxi, aonde 

Anísio nasceu num 14 de março de 1937, foi de muitas andanças pelos ramais aquáticos mais 

recônditos na região. 

Rio este, a época de Anísio, era um porto procurado por muitos outros seringueiros 

sempre atrás do látex, que, a duras penas, se mantinha com algum valor comercial nas praças 

de Manaus e Belém. Porém, o mais importante é que o “estoque” das histórias só aumentava 

realimentando as fantasias do menino que muito cedo, acompanhando o pai, também se 

tornou seringueiro nas terras firmes/ altas da região, por isso mais distantes do rio e do seu 

sonho de tomar um barco e seguir sem rumo. 

As histórias ouvidas por Anísio tinham também a função de aproximá-lo do seu sonho, 

de não permitir que ele desistisse; até que, já com 25 anos, o sonho virou destino: “Porque o 

senhor veio para Manaus seu Anísio?”; “porque é o destino da gente né, o destino, eu 

embarquei como um cachorro, um gato a bordo, não tinha documento, não tinha nada, aí eu 

cheguei aqui [em Manaus]” . 

Anísio, intimamente, sabia que se permanecesse na área do rio Ituxi, tradicionalmente 

voltada para as culturas extrativistas (especialmente a borracha) dificilmente conseguiria 

“trabalhar a bordo”. Por isso, quando decidiu, não mediu esforços, tomou uma lancha e veio 

para a capital, maior porto do estado, onde as mais diferentes embarcações se encontram e de 

onde partem, em uma movimentada vida portuária, ali sim, as chances seriam maiores. 

Em Manaus, todavia, o início foi difícil, mas nada muito diferente do que ele estava 

acostumado em sua “feroz” vida de seringueiro. Tentou entrar no 27° Batalhão de Caçadores 
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do Exército, mas já estava “velho”  demais pra isso, no quartel ainda “descobriu” que para ter 

chance na cidade grande precisava de documentos. Voltou a Lábrea e depois de acalorada 

discussão com as autoridades dali, retirou o tal do “atestado de residência”, parte de uma 

burocracia urbana, isto sim, muito diferente do que Anísio Pedro estava acostumado em seu 

rio de nascimento. 

Documento em mãos, já morando em Manaus, neste momento da conversa com 

Anísio pensei: “agora ele vai conseguir trabalhar a bordo”, porém, sonho é sonho! E eles 

não se realizam facilmente assim na vida real. Por motivos que não ficaram muito claros para 

mim nas narrações de Anísio,53 o fato é que ele, nos primeiros anos, não conseguiria se tornar 

um homem do mar. 

Precisando sobreviver, Anísio passou cinco anos trabalhando na fábrica de cerveja 

Miranda Corrêa, “... trabalhava distribuindo cerveja pela rua, em todo canto...”. Mas, não 

eram estas ruas e cantos que deviam permanecer na mente do ex-seringueiro e sim os 

caminhos e recantos dos rios lá fora; de gênio muito forte, Anísio vivia metido em discussões 

com outros funcionários da fábrica, até que numa dessas acabou sendo despedido. 

Após a fábrica de cerveja, passou seis anos como foguista na Usina de Luz da cidade, 

mais uma vez, não eram as fornalhas da usina que Anísio queria alimentar, trocaria de bom 

grado as fornalhas daquela usina pela caldeira de um gaiola, de um vaticano, ou de qualquer 

outro barco a vapor. 

Quase doze anos de Manaus e nada de “trabalhar a bordo”, pensei que Anísio teria 

desistido. Todavia, uma melhor reflexão em suas narrativas e se percebe que a água sempre 

estava em seu caminho, como que o fazendo lembrar-se de seu sonho e seu “destino” . 

Se a fábrica de cerveja era quase “dentro” do igarapé de São Raimundo, a Usina de 

Luz era às margens do igarapé dos Educandos. Anísio, às vezes também tomava alguma 

catraia para chegar ao serviço, contornava boa parte do rio Negro até a embocadura com os 

igarapés; se fosse para a cervejaria tomava as águas do São Raimundo, para a usina entrava no 

dos Educandos. 

                                                 
53 Talvez uma possível inaptidão de Anísio com os serviços a bordo, não podemos esquecer que ele, até os 25 
anos sempre fora seringueiro, trabalho que exige corte, coleta, defumação e, ainda, chegou numa Manaus de 
1962, de franca disputa por postos de serviços, sobretudo os ligados ao rio, a “cidade flutuante”, por exemplo, 
onde muito destes trabalhadores moravam, estava em franca expansão. A inexperiência de Anísio, 
possivelmente, foi seu maior obstáculo frente a uma cidade de fortes concorrências por postos de trabalho. 
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E o mais significativo ainda, Anísio foi morar na beira do igarapé da Glória (no bairro 

de mesmo nome) em um pequeno flutuante de onde podia divisar boa parte do rio Negro e o 

vai-e-vem dos barcos no Porto de Manaus e pelos ancoradouros menores que se espalhavam 

pelo litoral da cidade. 

Depois da Usina de Luz, ou melhor, depois das histórias que ouviu quando criança no 

rio Ituxi, depois da seringa, depois de vir “como um cachorro” para Manaus, das rejeições no 

27° BC, das brigas em seu retorno a Lábrea e de doze anos trabalhando em Manaus, a fortuna 

lhe sorriu, “aí eu fui ser marítimo e... trabalhei em muitos cantos, daqui pra Belém e para 

outros lugares”. 

Enfim, nos rios, Anísio pode viver as histórias (contos, lições, causos e lendas) que, 

desde menino, sempre o impressionavam, dar vazão ao seu gênio indômito, próprio da 

personalidade dos marítimos, sintonizada aos rompantes das águas em que navegam. 

Quando acabou, uma de suas filhas o levou, já muito doente, para morar no apertado, 

mas de nome simbólico, beco da “Cacimba” no bairro da Glória, aonde o encontrei, mas não 

sem os protestos do velho e ainda brabo marinheiro que, desde então, fala aos quatro cantos, 

mas precisamente para a filha que também se encontrava na casa: “minha filha mi tirou do 

céu [na beira do igarapé], botou pro inferno! [no beco da “Cacimba”]” . 

Anísio insistia em permanecer amarrado ao mundo das águas que inspirou seus 

sonhos, representou seu destino e projetou seu futuro, signos que ali nas margens do igarapé 

da Glória, mesmo depois de aposentado, ele pôde continuar experimentando, bem diferente do 

beco da “Cacimba”, seu endereço nos últimos seis, sete, dez anos, ele não fez a menor questão 

de lembrar-se do tempo em que estava ali. No beco, espremido entre casas, pessoas e 

barulhos, Anísio Pedro não pode mais ver e ouvir o banzeiro do igarapé, ver e ouvir as 

embarcações indo e vindo no rio. 

João Cesário da Silva, por sua vez, fazia barcos e não decidiu fazê-los tão somente por 

uma questão de sobrevivência. A intimidade com o ofício começou com uma de suas 

brincadeiras preferidas no lago do Limão, na ilha do Manaquiri, que era fazer barcos de 

brinquedo e colocá-los para navegar, “eu achava bonito, sempre gostei, desde menino gostei 

disso (...) fazia aqueles barquinho”. 

Quando deixou o Manaquiri em 1943, aos doze anos de idade ainda era um menino e 

na cidade de rios e igarapés grandes e movimentados pouco podia dar vazão a sua brincadeira 
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infantil preferida, perpetrada no tranqüilo lago de sua infância. Todavia eram os barcos da 

cidade grande, sobretudo os maiores, que mais chamavam a atenção do menino. 

Quando perguntei: “o que o senhor se lembra da cidade de Manaus, dos lugares que o 

senhor andou?”, a cidade é reconstruída na proporção do regime das águas que João, desde 

seu interior, sempre conheceu muito bem e, especialmente, pela movimentação dos barcos: 

 
... esse igarapé aqui num secava (inaudível) tinha um navio do JG Araújo, o navio, quando 
terminava o barco da borracha, os navio ficava ali dentro ali, tinha um pontão grande que era 
oficina deles, aí eles, faziam reparos nas máquina do navio, na época do rio seco, isso aí no 
gaiola sabe; faziam as experiências depois voltava pra lá, num secava isso aqui não.54 

 

Já “homem feito”, João Cesário buscou nas experiências dos folguedos infantis do 

lago do Limão, a inspiração para o ofício que abraçou por mais de meio século; a brincadeira 

virou “profissão de carpintaria naval” e os “barquinhos” de antes viraram barco de recreio, 

de passeio, rebocador de balsa, “... todo tipo de barco era eu que fazia” e fazia muito bem, 

pois segundo me contou, sua fama de ótimo fazedor de barcos chegou até Belém, aumentando 

sua clientela. 

No final da segunda entrevista, eu já havia desligado o gravador, João me trouxe três 

fotografias dos últimos trabalhos que fez. Tratava-se do aumento no comprimento de um 

grande barco chamado “Comandante Paiva”, poucos acreditavam ser possível aquele serviço, 

mas João, já em idade avançada, o fez. Olhando para as fotos, mais do que tentar me explicar 

o processo, que eu pouco compreendia, João parecia querer reviver tempos antigos na oficina 

que possuía no fundo do quintal de sua casa que termina as margens do igarapé dos 

Educandos, no bairro de mesmo nome, aonde mora desde 1955. 

Suas sofridas mãos – ele perdeu um dos dedos para a serra elétrica – gesticulavam o 

tempo, costuravam histórias, parecendo querer voltar ao trabalho em sua antiga oficina nas 

ribeiras do Educandos em Manaus nos ensinando, tal como Walter Benjamim, que “... a mão 

intervém decisivamente, com seus gestos, apreendidos na experiência do trabalho, que 

sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito”;55 uma dessas maneiras, desses gestos de 

João Cesário, tentava ainda brincar de fazer “barquinhos” no lago do Limão, na ilha do 

Manaquiri de sua infância. 

                                                 
54 JG Araújo foi um dos poucos negociantes da borracha que conseguiram sobreviver à crise da produção que, 
principalmente a partir dos anos vinte, tinha se tornado bastante aguda. A época de João, JG Araújo, graças a 
uma diversificação em seus negócios, ainda sustentava um considerável prestigio econômico na região. 
55 BENJAMIM, Walter. “O Narrador, Considerações Sobre A Obra de Nikolai Leskov”. In: Magia e Técnica, 
Arte e Política: ensaios sobre literatura e história de cultura, p. 221. 
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Coari, rio Ituxi, Lábrea, rio Jaú, Airão, praia do Tupé, Vila de Pedra, paraná do 

Ramos, Barreirinha, Curari, Curarizinho, as narrativas de Francisco Pereira da Silva, Anísio 

Pedro e principalmente de Creuza de Andrade, expandiram as linhas dos mapas I, II, 

delineando as formas do mapa que apresenta-se abaixo: 

 
MAPA III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: “Atlas Geográfico do Brasil” – Editora Melhoramentos Ltda. In: www.uol.com.br/atlas.56 

                                                 
56 Infelizmente a cidade de Barreirinha não é localizada no mapa. Partindo da cidade de Parintins, no extremo 
leste, em direção a Manaus, sobe-se o rio Amazonas. Barreirinha, após Parintins, é o próximo município.  
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“... porque flutuante já existia, mas em vários lugares assim, um aqui, outro ali, outro 

acolá”. 

 

Foi o que me disse João Cesário quando eu procurava entender e localizar, em meio ao 

tempo de suas narrações, a cultura das moradias flutuantes as quais, ao inicio do recorte da 

tese (a partir de 1920), como sugere a fala de Vivaldo, sempre foram muito difíceis de serem 

rastreadas na cidade de Manaus, tanto que os “vários lugares” mencionados pelo entrevistado 

se prenderam, de início, exclusivamente aos interiores do Estado. 

Assim, somente quando recuamos no tempo e “empurramos” estas fronteiras para 

outros espaços da “Região de Manaus” e além desta ainda, procurando trilhar outros rios, 

lagos e paranás, foi possível entrever alguns instantes destes costumes de moradia que, 

também de forma muito tímida, foram se tornando uma das mais originais expressões dos 

modos de viver dos ribeirinhos interioranos amazônicos. 

Uma noção da antiguidade destas experiências de moradia, na Coari dos nossos 

entrevistados Francisco e Francisca Pereira da Silva, por exemplo, cem anos antes, na então 

vila de Coari nos idos de 1847, esteve o viajante francês Paul Marcoy que não ficou muito 

impressionado com a vila, lhe chamando mais a atenção e merecendo farto registro, o lago “... 

em forma de elipse...”, os rios “... que saem das profundezas da floresta...”, os furos, canais, 

ilhas e o riacho Pêra, enfim, um pouco do rendilhado líquido do qual também nos havia 

contado Francisco da Silva. 

Ainda assim, um conjunto “desordenado” de casas nas margens desviou o olhar 

curioso do viajante francês. Não propriamente as casas oscilantes de palha, pequenas e baixas, 

com tal paisagem Marcoy já estava acostumado desde Iquitos no Peru, onde morou e de onde 

partiu, baixando o Solimões em direção ao Atlântico: 

 
...mas elas, ao invés de serem construídas em terra firme como as outras, apóiam-se sobre jangadas ou 
balsas, singularidade que merece uma explicação (...). Surpreendidos pela água, os moradores correriam 
o risco de afogar em seus próprios lares se as casas flutuantes não estivessem a mão para servir de 
refúgio.57 

 

Na esperança de surpreender mais instantes destes peculiares modos de vida, 

procuramos em outros “diários” de viajantes que naquele período (entre 1847 e 1867) também 

                                                 
57 MARCOY, Paul. Viagem pelo Rio Amazonas, p. 141-142. Grifo meu. Ao contrário da maioria dos outros 
viajantes, que, em regra eram médicos, naturalistas, geógrafos e funcionários oficiais, Marcoy sem vocação para 
o comércio, herança paterna, dedicou-se ao jornalismo, a crítica de arte e ao desenho. Em seus relatos, quase não 
pontua datas, dificultando saber o período de passagem pelo Amazonas, mas como sempre menciona as cheias 
dos rios, é provável que seja entre dezembro de 1846 e junho de 1847; em agosto já estava em Belém. 
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estiveram na região amazônica, na expectativa de encontrar outras informações e outras 

situações sobre moradias e/ou casas comerciais flutuantes nos vários lugares ribeirinhos por 

onde navegaram. Todavia, nenhuma linha sobre o assunto foi encontrada, mesmo 

considerando vários fatores: o itinerário das viagens, o interesse e a formação cultural de cada 

viajante e o período em que cada um esteve na região; os “silêncios” destes navegadores 

também indicam a pouca presença ainda desta experiência de moradia sobre as águas na 

hinterlândia amazônica.58 

Nas décadas seguintes, quase no limiar do século XIX, o Amazonas se tornaria o 

epicentro mundial da exportação gomífera, a riqueza de sua floresta passou a ser medida pela 

quantidade e qualidade da seringa, o homem se embrenhou na floresta em busca desta 

riqueza; os rios escoavam a produção e o comércio basicamente girava em torno dos negócios 

da borracha comandados, grosso modo, pelo tripé: aviador, seringalista, seringueiro, todos, 

ainda que por valores completamente diferentes, mutuamente dependentes da produção 

extrativa do látex silvestre.59 

Entre os poucos que, eventualmente e correndo sérios riscos, inclusive de morte, 

conseguiam romper com este triângulo, era o comércio do regatão que se valia de uma intensa 

movimentação, disfarces e artimanhas para negociar produções de borracha, diretamente com 

o seringueiro.60 

Neste sentido, deve ter sido quase impossível qualquer atividade comercial em 

flutuantes. O seu maior sedentarismo e a necessidade de se situar próximo às margens, logo os 

                                                 
58 Sobre outros viajantes, li as anotações de Alfred Russel Wallace, Robert Ave-Lallemant e do casal Jean Louis 
e Elizabeth Cary Agassiz. O itinerário; todos eles, ao contrário de Marcoy, subiram, a partir de Belém, o rio 
Amazonas em direção aos Andes. Wallace era um naturalista inglês interessado nos estudos de Darwin sobre a 
origem das espécies, entrou no Amazonas em dezembro de 1849 e em março de 1850, tomou o rio Negro em 
direção a Colômbia. Lallemant, alemão, médico de profissão, em junho de 1859 entrou no Amazonas, passou 
algumas semanas em Manaus e seguiu rio Amazonas acima. O casal Agassiz, norte-americano, Jean Louis era 
médico e Elizabeth, uma naturalista, estiveram no Amazonas entre 1865 e 1866. Observando as datas, todos eles, 
como Marcoy, estiveram nos períodos de cheias dos rios; Wallace, subindo pelo rio Negro, até a altura de Novo 
Airão as águas são tranqüilas, margens mais povoadas, de ricas áreas extrativistas, poderia ter encontrado ali 
algum flutuante, depois, no entanto, o rio torna-se muito nervoso, “encachoeirado” em vários trechos, impróprios 
para navegação, o que dizer para casas flutuantes que precisam de águas mais tranqüilas. Lallemant, quase na 
fronteira Amazonas/Pará, relatou que sofreu com a grande enchente que estava arrasando aquela área e, depois 
de passar por Óbidos, ainda no Pará, chegou a se impressionar em um pequeno povoado “onde as pessoas se 
arranjaram dum modo genial”, para passar a enchente, “Tinham armado sob folhas de palmeira um balcão de 
ripas, sobre o qual a família passou a morar, quando a água começou a subir lentamente”, aqui mais uma 
jangada rapidamente improvisada do que uma casa flutuante propriamente dita como as destacadas por Marcoy. 
59 Sobre este tripé econômico cf. WEINSTEIN, Barbara. A Borracha na Amazônia: expansão e decadência, 
1850-1920, p. 19-51. 
60Em BITTENCOURT, Agnello. “Povoamento e Fixação Demográfica em o Estado do Amazonas”. In: Boletim 
Geográfico – N° 46, Ano IV, Janeiro de 1947, p. 1267 o autor informa que “o regatão era odiado pelos donos 
desses centros de abastecimentos, porque desvia o destino legal do fruto do trabalho dos fregueses”.  



 57

entregariam à severa vigilância dos seringalistas. Além do que, a maioria dos produtos 

necessitados pelos seringueiros era obrigatoriamente obtida no barracão do seringal, onde 

eram permutados pela produção de borracha. O caboclo quase não plantava (outra lei do 

seringal), pouco pescava e pouco caçava; as trocas de mercadorias, forma típica de comércio 

nos interiores amazônicos, praticamente tinham apenas a borracha como moeda de troca, 

sendo realizadas num único local, nos barracões, em terra, dos seringalistas.61 

Tivemos que atravessar toda esta conjuntura histórica, até o fim da Primeira Guerra 

quando a produção da borracha amazônica é suplantada pela produção asiática, quebrando 

definitivamente com o seu monopólio, para poder observar a cultura dos flutuantes 

interagindo com mais força no Amazonas, de início nos interiores e, logo em seguida, nas 

próprias águas de Manaus. 

Com a fragilização do sistema de aviamento, penso que não apenas as práticas 

comerciais de regatão puderam acontecer com maior tranqüilidade como o surgimento de 

comércios em flutuantes, inviáveis anteriormente,62 começou a se tornar um promissor 

negócio, inclusive por parte de muitos regatões que, sem perder a característica fundamental 

de sua mobilidade, puderam sedentarizar um pouco mais suas vendas, além do que, o “ouro 

negro” da borracha tinha perdido muito de seu valor e navegar a sua procura foi deixando de 

compensar, para muitos regatões, os riscos de um negócio oficialmente clandestino. 

Na literatura do cronista amazonense Francisco Vasconcelos, natural de Coari aonde 

nasceu em 1933, encontramos Jorge Turco, dono de um flutuante “... casa de morar e lugar 

de bons negócios (...) na boca do paraná, um pouco mais acima ou abaixo, não importava, 

tudo dependia da posição das águas”. Ele, como conta Vasconcelos, herdou a profissão do 

pai, o velho Assad, um dos primeiros regatões da região que, com o passar dos anos e já na 

companhia do filho, foi transformando seu batelão em uma casa comercial flutuante, na qual 

Jorge, com a morte do pai, se estabeleceria definitivamente.63 

                                                 
61 Ressalto que no mestrado trabalhei com a chamada “Manaus da borracha” e, procurando refletir as conjunturas 
urbanas e sociais que tornaram Manaus, por contas dos dividendos da borracha, uma cidade idealizada como 
“moderna” e “progressista”, me detive em algumas décadas anteriores aquele período, por isso a minha 
intimidade com os viajantes da segunda metade do XIX. Em seus relatos, afora as anotações de Paul Marcoy, 
nunca encontrei referências sobre casas flutuantes no Amazonas. Na “Manaus da borracha” entre os anos de 
1890 e 1917, estas referências foram nulas, cf. SOUZA, Leno José Barata. Vivência Popular Na Imprensa 
Amazonense: Manaus da borracha, 1908-1917. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo, 2005. Uma análise pontual da cultura da borracha na Amazônia pode ser encontrada no clássico 
trabalho, “O Seringal e o Seringueiro” de Arthur Cezar Ferreira Reis, publicado originalmente em 1953. 
62 Se pensarmos que mesmo o comércio móvel do regatão poderia ser identificado e perseguido pelos donos dos 
seringais, o que dizer de casas comerciais flutuantes que, como veremos, ficavam ancoradas nas curvas dos rios, 
portanto, facilmente alcançáveis pelos seringalistas. 
63 VASCONCELOS, Francisco. Regime das Águas, p. 33-36. 
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Segundo o historiador Agnello Bittencourt, na década de vinte, “Uma era nova surgiu 

para a agricultura” propiciando um repovoando das várzeas, quase que abandonadas ao 

longo do boom exclusivista da borracha, que não deixava espaços para outras práticas 

econômicas da região e era uma cultura extrativa típica das terras altas, daí também o 

alijamento das várzeas dos seus moradores típicos: o ribeirinho, roceiro, pescador e canoeiro, 

potenciais fregueses de flutuantes comerciais que estacionavam nas águas das imediações. 64 

André V. de Araújo, escrevendo sua “sociologia da Amazônia” em 1956, observou a 

cultura dos flutuantes, os quais, sobretudo por intermédio do comércio, começavam a 

transformar a paisagem social local. Diferente da literatura de Vasconcelos, onde apenas as 

águas definem a posição do flutuante de Jorge Turco, nas observações de Araújo, também são 

os melhores portos e seus produtos e consumidores que definem a navegação dos flutuantes, 

descritos assim pelo autor: ”Nos rios, aqui e ali, destacamos os flutuantes, onde famílias 

inteiras crescem, errantemente, de rio a rio, por onde, convém o negócio do chefe da casa, 

onde melhor possa negociar, e, mais facilmente, a vida lhe corra sem dificuldades”.65 

Por esta época também, uma política oficial financiou a colonização agrícola nas 

várzeas, porém, apenas com agricultores europeus, idealizados pelos governantes como os 

braços perfeitos para o êxito de um projeto agrícola com o qual as autoridades locais tentavam 

alavancar a comprometida economia do Estado. Foi neste contexto que desembarcou em 

Manaus o avô de uma de minhas entrevistadas, Edneia Roque Cortezão.66 

Edneia me contou que seu avô era de origem judia, veio de Israel, e, depois de 

desembarcar na capital em fins da década de vinte,67 imigrou para o município de Autazes no 

rio Madeira (mapa III) indo trabalhar na agricultura, “... ele foi trabalhar com terra, aí lá o 

                                                 
64 BITTENCOURT, Agnello. Corografia do Estado do Amazonas, p. 143. Segundo o autor, nesta década 
retornaria a diversificação das culturas extrativistas e agrícolas, chegando alguns produtos a figurar, como 
ressalta, nas listas de exportação do Estado, movimentando o comércio local; a própria pecuária nas várzeas das 
ilhas do Careiro, também experimentou ares mais promissores. Bittencourt enfatiza ainda que “Nos arredores de 
cada habitação rural, plantaram-se roças. Fabricam-se a farinha, o fumo, o açúcar, o mel, a cachaça, embora 
tudo rudimentarmente”.  
65 ARAÚJO, André Vidal de. Op. Cit., p. 324. Grifo meu. 
66 Em 1928, o governador do Amazonas Ephigenio Sales declarou: “Entre os grandes problemas do Amazoanas 
(...) esta o povoamento do solo, por meio de immigrantes ordeiros e trabalhadores (...) o braço útil, cultivando a 
terra e desenvolvendo o aproveitamento de nossas incalculáveis riquezas naturaes...”. O governador empenhou-
se pessoalmente para o assentamento em terras do Estado de japoneses, italianos, “... aquele forte e laborioso 
povo...” e de poloneses. Mensagem, Ephigenio Ferreira Sales. Presidente do Estado do Amazonas em 14 de 
Julho de 1928. Destas levas, a única imigração estrangeira que alcançaria resultados práticos foi a japonesa que 
começou a aclimatar a juta na região, alcançando uma significativa expansão comercial a partir de 1950. 
67 Edneia me falou que a família do avô era “Benssil”, mas no Brasil, por conta de erros em cartórios de 
registros, “virou” “Bessil”. Investigando a lista de sobrenomes judeus na Amazônia de Samuel Benchimol, que 
também é de origem judia, encontrei apenas, parecido com os indicados por Edneia, os sobrenomes “Bension” e 
“Bensiman”, cf. BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 542. 
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meu avô criou os filhos...”; não apenas com a agricultura, mas, segundo Edneia, pela 

aquisição ainda de dois flutuantes de comércio que seu avô passou a ter nas “... águas lá em 

Autazes...”, um dos quais, repassado para Dionísio, o filho mais velho. 

No dia 08 de novembro de 1932, o gaiola “Aripuanã”  que levava o General Frederico 

Rondon entrou nas águas do rio Negro atracando em um porto chamado Nova Vida, 

possivelmente entre o distrito de Airão e Manaus. A viagem seguia tranqüila, o porto também 

não causou grandes impressões a Rondon, o militar não contou mais de cem pessoas que ali 

moravam, todos trabalhando nos “dois pobres barracões” de piaçaba, outra fibra vegetal 

muito abundante na região do rio Negro. 

Alguns vapores de bom calado iam ao porto pegar a produção e, segundo o General, 

“emprestam um pouco de vida” ao lugar. O movimento era observado por alguns caboclos 

que no barranco vizinho ao rio descansavam da faina. Ao cair da noite, na hora da partida, o 

“Aripuanã” , todo iluminado, manobra e se apruma para subir o rio, quando Rondon percebe 

na “penumbra da margem”, pequenas embarcações: “... igarités, canoas, (...) atracadas e 

quietas” cobertas de palhas, com portas e janelas, parecendo, segundo impressões de Rondon, 

“tapiris flutuantes”.68 

As cheias dos rios, a época da viagem de Rondon (08 de novembro), estavam prestes a 

começar, motivando provavelmente muitos daqueles caboclos ribeirinhos a adaptar sua 

montaria a um tapiri flutuante, onde, com maior tranqüilidade, iriam passar a enchente com 

toda família. 

Quando o geógrafo amazonense Moacyr Paixão, em viagem no inicio dos anos 

quarenta, subia o rio Solimões na altura entre Coari e Tefé (mapa III), observou no horizonte 

uma “estranha” balsa que descia o rio, parecendo um reboque de madeiras a serem 

beneficiadas nas serrarias de Manaus, comuns na época das cheias dos rios. 

À medida que as embarcações se aproximavam, Moacyr Paixão pode verificar que, em 

vez de uma balsa de reboque, se tratava na verdade “... de uma típica mudança domiciliar”, a 

embarcação era na verdade uma barraca que “O caboclo colocara sobre uns toros de cedro 

amarrados por cipós (...) acomodara a mulher, os filhos e os xerimbabos...”, recordando em 

seguida: “Ao que me consta, aliás, esse modo original de mudança familiar e domestica, 

                                                 
68 RONDON, Frederico. Op.Cit., p. 151-153. Antônio Loureiro informa que as exportações de piaçaba para o 
Pará, Rio de Janeiro e algumas cidades européias beiravam as 1.000 toneladas anuais. A fibra era utilizada na 
produção de vassouras e escovas. LOUREIRO, Antônio José Souto. Tempos de Esperança: 1917-1945, p. 65-66.  
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outrora foi insistentemente usado durante aqueles períodos que sucederam a queda da 

borracha” .69 

Baixando o rio, a correnteza do Solimões, podia levar aquela família aos lagos do 

Coari, aos paranás do Manaquiri e Careiro, ao encontro do Solimões com o rio Negro, onde 

está Manaus e, além da capital, aos lagos, paranás e rios de Autazes. 

No tempo das narrativas de Rondon e Moacyr Paixão, a maioria dos nossos 

entrevistados, originários dos interiores, ou não eram nem nascidos ou eram muito crianças a 

época e, de fato, nenhum deles chegou a morar em flutuantes nos seus respectivos interiores. 

Todavia, para além de mecanismos psíquicos, acreditamos, a exemplo de Alessandro 

Portelli, que a memória é, sobretudo, uma experiência social e cultural em constante processo, 

concretizada na consciência e na linguagem das pessoas,70 sendo apreendida e significada na 

cultura do lugar. Processo este que antecede o nascimento e permanece após a morte, ou seja, 

as memórias não são formadas apenas pelas experiências vividas, presenciadas. Quando as 

pessoas “puxam pela memória”, muitas de suas lembranças também se revelam pelas histórias 

que há gerações lhes são contadas, pelo “ouvi falar”, “ouvi dizer”. 

A luz de experiências próprias, ao mesmo tempo em que os narradores reinterpretam 

em sua consciência estes signos da memória, são resignificados por estes, contribuindo para a 

pluralidade e infinitude das narrativas orais mergulhadas em muitos, entrelaçados e pulsantes 

tempos os quais, partindo do presente, se movimentam em todas as direções e sentidos do 

passado, podendo, nestes termos, alcançar e retransformar, por exemplo, o tempo das 

narrativas de Frederico Rondon e Moacyr Paixão, ou, indo mais longe no tempo, chegando 

aos relatos dos viajantes da segunda metade do século XIX. 71 

Neste sentido é que pude começar a compreender o prodígio da memória de alguns 

dos meus entrevistados, como Francisca da Silva Malta que em 1943 desembarcou com a 

família em Manaus aos seis anos de idade, vinda do Ceará, terra a qual só retornaria em 1984, 

                                                 
69 SILVA, Moacyr Paixão e. Sobre Uma Geografia Social da Amazônia, p. 87-88. Grifo meu. A obra é de 1943 e 
“xerimbabos” representam os animais silvestres que as famílias interioranas na Amazônia domesticam, 
sobretudo macacos, papagaios e araras. 
70 PORTELLI, Alessandro. “Tentando Aprender um Pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na história 
oral”. In: Ética e Historia Oral – Projeto História n° 15, p. 16.       
71 Alessandro Portelli compara o tempo das narrativas orais sob duas perspectivas: uma primeira analogia 
compara o movimento do tempo a uma “lançadeira”  em que a “... estória está sendo contada tendo o presente 
em mente” e uma segunda semelhante a uma “roda” , cujos raios ramificam-se em todas as direções “... a partir 
de eixo central de significado.”, cf. PORTELLI, Alessandro. “O Momento da Minha Vida: funções do tempo na 
história oral”. In: FENELON, Déa Ribeiro et al. Muitas Memórias: outras histórias, p. 302. Tentei em minhas 
reflexões, uma união das duas analogias de Portelli, o vai-e-vem da lançadeira riscando um tempo de múltiplos 
caminhos, direções e sentidos.  
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mas que, a partir das conversas que ouviu de pais e avós, sempre guardou na memória 

imagens muito vivas “... lá do Canindé...”. 

Quando lhe pedi para me contar um pouco de sua vida, ela buscou nas conversas que 

escutou, marcadas pela saudade dos pais da terra natal, as experiências para, em sua memória, 

começar a reconstruir o Canindé que, até então, pouco conhecia, conseguindo, ainda assim, 

me narrar a seguinte imagem: 

 
... eles falava muito, meu pai falava muito que tinha um rio Iguaçu, eu não sei aonde é que fica 
isso, eu vi eles é ... conversando, porque tem coisas que você quando é criança, você, aquilo 
fica, parece que gravado é, a gente não esquece e o papai falava muito nesse rio Iguaçu, e onde 
é hoje em dia? Eu, quando passei lá [no Canindé], eles falavam na Serra Grande né, que, 
realmente quando foi ... em 84 que eu passei lá aí foi que eu mi, eu vi essas pessoas falando na 
Serra Grande, aí foi que eu disse: “aí meu Deus deve ser aqui”. 

 

Francisca Malta reconstrói um tempo próprio, interligando-o por meio de vai-e-vens 

constantes. De 2008, quando conversamos pela última vez, Francisca partiu para a década de 

quarenta se encontrando com as narrativas de seu pai; dali foi a 1984, ano que retornou ao 

Canindé quando as histórias que ouviu em menina aconteceram diante de seus olhos: “aí meu 

Deus deve ser aqui” o rio Iguaçu e a Serra Grande que tanto seu pai falava, tão marcante na 

vida dele a ponto de se perpetuar pela memória da filha e ainda comoverem as lembranças 

que me narrava. 

São freqüentes nas entrevistas alusões ou conotações do tipo: no tempo dos meus avôs, 

antes de eu nascer, no tempo em que eu era criança. Foi mergulhando neste tempo inquietante 

e nervoso das narrativas orais que pude rediscutir e ampliar questões palpitantes sobre os 

flutuantes como as suas origens, suas funções e algumas das sociabilidades ali vividas; 

experiências sociais que pouco aparecem nas narrativas impressas, nas quais os flutuantes ao 

mesmo tempo em que são literalmente fincados em 1920 como o ano de seu nascimento, 

foram apreendidos como uma manifestação típica da “cidade flutuante” de Manaus, fenômeno 

urbano e social que, apenas depois da Segunda Guerra, começaria a se formar na capital. 

Os pioneiros destas idéias foram os economistas Wilson da Cruz e Celso Luiz Rocha 

Serra que, em 1964, pesquisando na “cidade flutuante” de Manaus, afirmaram ter entrevistado 

o primeiro morador de flutuante, o senhor João Aprígio que, segundo os pesquisadores, lhes 

disse ter, em 1920, ido morar em um flutuante no igarapé dos Educandos.72 

                                                 
72 SERRA, Celso Luiz Rocha e CRUZ, Wilson Rodrigues da. Op. Cit., p. 21 e 35-36.  
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A historiadora Francisca Deusa Costa, em 1997, mesmo não tendo a “cidade 

flutuante” como preocupação de seu mestrado, ao discutir o problema de moradia na capital 

amazonense do final da segunda década, destacou a “cidade flutuante” como “... um outro 

espaço de vivência que foi se constituindo, gradativamente, a partir de 1920, consolidando-se 

na década de 60: a Cidade Flutuante...”.73 

Se na minha “agenda” de entrevistas – alimentadas por tais reflexões – com a qual 

parti para conversar com os entrevistados, estava escrito e definido tudo sobre as origens dos 

flutuantes, esperando apenas por uma corroboração em suas narrativas, eles me mostraram 

que a questão, ao contrário do suscitado naquelas reflexões, era muito mais profunda, 

complexa e sinuosa.74 

João Cesário da Silva, irmão mais velho de Mário dos Santos, foi a minha primeira 

entrevista, eu completamente nervoso e querendo “resolver” logo o problema das origens da 

“cidade flutuante” fui logo perguntando: “A partir de que momento o senhor consegue se 

lembrar dessa cidade flutuante?”, ao que João responde: “Já era adulto, tinha uns 25 anos, 

mais ou menos, porque flutuante já existia, mas em vários lugares assim, um aqui, outro ali, 

outro acolá” . 

No decorrer da conversa, tentando sustentar um diálogo que me escapava, comecei a 

fazer uma série de comentários sobre o que supunha ser a origem dos flutuantes de Manaus e, 

para minha sorte, João Cesário, quase sem paciência, me interrompeu bruscamente: “não! Em 

1920 já tinha flutuante, até no ano em que eu nasci já existia flutuante, mais era alguns, era 

raro de se vê”. 

Em seguida, entrevistei o irmão caçula de João, Mário dos Santos e voltei a insistir nas 

minhas “teorias” sobre os primeiros instantes dos flutuantes e da “cidade flutuante”. Mário, 

com a calma que lhe é peculiar, respondeu: “A noticia que eu tenho de flutuante é muito antes 

do meu nascimento, eu nasci em 42, muito antes do meu nascimento, a minha avó já falava 

em flutuante lá onde nos morávamos” no lago do Limão, terras do Manaquiri, décimo distrito 

do Careiro. 

Os flutuantes, a luz das narrativas de João e Mário, diferente do que eu supunha, não 

apenas tinha um tempo de vida bem anterior a 1920, como não eram produtos da “cidade 

                                                 
73 COSTA, Francisca Deusa Sena da. Op. Cit., p. 147. Além do trabalho de Serra e Cruz e Costa, destaco ainda 
os de LENZ, Matias Martinho et al. Op. Cit., 1966 e SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., 1985. 
74 O professor Alessandro Portelli mostra que “Ambas as pessoas trazem para a entrevista uma agenda própria, 
que é constantemente reajustada no curso da conversa”, pude perceber estes reajustes. Cf. PORTELLI, 
Alessandro. “História Oral como Gênero”. In. História e Oralidade – Projeto História nº 22, p. 20.  
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flutuante” de Manaus, ou seja, não foi esta que criou a cultura de morar em flutuante sobre as 

águas, mas justamente o contrário, e nem tão pouco foi uma manifestação irradiada a partir 

das águas de Manaus. 

Em um sentido oposto, são modos de vida típicos da hinterlândia ribeirinha 

amazônica, atuantes e cotidianamente transformados pela cultura do lugar, presentes desde há 

muito tempo nas águas limítrofes da capital e que só depois das exportações de borracha 

amazônica entrarem em declínio começaram, timidamente, a aportar na capital amazonense. 

Deste modo, a luz opaca e solitária dos flutuantes “acesa” pelos relatos de Paul 

Marcoy que iluminou apenas algumas dispersas casas flutuantes no lago da então vila de 

Coari em 1847, por intermédio das narrativas orais foi se tornando menos obscura e repleta de 

novas nuances dando a conhecer a experiência de morar sobre as águas como um processo 

muito mais remoto. 

Depois de retomar o tempo das narrativas de sua avó, Mário dos Santos, entrelaça-o ao 

seu tempo de vida recém iniciado para em seguida contar que na boca do lago do Limão, além 

de residências flutuantes, existiam também algumas mercearias flutuantes, aonde iam comprar 

alguns mantimentos, “três ou quatro [flutuantes] (...) agente vinha de lá, lá de dentro, fazer 

compras no flutuante (...) lá tinha mais ou menos o que a gente queria”. 

Mário dos Santos não se lembra dos nomes das casas comerciais, mas João Cesário, 

irmão mais velho e que provavelmente era quem deveria fazer as compras, lembra muito bem 

do sortido comércio flutuante de seu Tavares estacionado naquelas águas entre o lago do 

Limão e o rio Solimões. 

Caso os irmãos não encontrassem, em algum daqueles comércios, determinado item da 

lista feita por sua mãe, podiam esticar um pouco mais a viagem e como narrou Mário, 

aprumar a montaria “... descendo um pouco mais, lá no Careiro, que era lá no Jaraqui...”, 

comunidade do Careiro, sede do distrito, “... havia vários flutuantes ali e no percurso também 

outros flutuantes pequenos”. 

Na mesma Manaquiri, agora pela narrativa de Sebastião Garcia, ele lembrou dos 

muitos comércios em terra, mas ainda em flutuantes e que abasteciam a população local, entre 

os quais, o pai de Sebastião que era um dos freqüentadores assíduos, “... lá, vila do 

Manaquiri, tinha muitos na época (...) não era só em terra (...) tinha em flutuante de 

comércio, mas de comércio”. 
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Vivaldo Correa, não se lembrou de tantos flutuantes no Manaquiri, na curva do rio em 

que morava eles não eram tão numerosos assim. No entanto, nunca esqueceu que na volta das 

pescarias com seu pai, eles aportavam a canoa num dos “... dois flutuantes que as pessoas 

conhecia...” para fazer negócios, “... lá era só dois flutuante...”, o do Mendonça e do Amaro 

(ou Ramalho), detalhou Vivaldo. 

Edneia Roque Cortezão, por outro lado, foi uma das minhas últimas entrevistas 

(fevereiro de 2008). A grande peculiaridade da história de Edneia, frente aos outros 

entrevistados, é que ela nasceu em Manaus num flutuante em janeiro de 1960 e ali morou até 

os sete anos, portanto, uma criança a época e nestes termos achei, de inicio, que a entrevista 

pouco contribuiria para as nossas reflexões. 

No entanto, as narrativas de Edneia Cortezão potencializam a memória como uma 

construção social e, nestes termos, suas lembranças sobre flutuantes, “cidade flutuante”, água 

e interior se constroem, sobretudo, por intermédio das histórias contadas por seus pais e tios. 

Fato tão natural para ela que, mesmo depois de eu insistir em destacar sua data de nascimento, 

tentando entender como era possível ela lembrar tantas coisas, Edneia se manteve agarrada às 

memórias de seus antepassados, entrelaçando-as as suas, produzindo uma narrativa toda 

particular e significativa. 

Eu mal tinha ligado o gravador e Edneia já começou falando, reconstruindo, 

interligando tempos: “... nascida na cidade flutuante como ontem te falei, minha lembrança 

foi que meu pai chegou em Manaus...” em 1955 vindo do município de Autazes a 117 milhas 

fluviais de Manaus, no rio Madeira (mapa III), “... veio morar com o meu tio mais velho, tio 

Dinizio ...” em um grande flutuante no igarapé dos Educandos “... a época do Porto de 

Catraia, assim só eram catraias que atravessava a gente (...) a gente tinha canoa também”. 

Nesta reconstrução de tempos, a certa altura das narrativas de Edneia, cheguei à outra 

particularidade de sua história extremamente importante para as discussões da tese. Como 

mencionado, nenhum dos entrevistados morou em flutuantes em seus interiores; todavia, a 

família de Edneia, ainda que residisse em terras ribeirinhas, há gerações possuía casas 

flutuantes nas águas de Autazes, formadas pelo rio Madeira, rio Preto do Pantaleão, rio Acará 

e ligadas as águas do Careiro pelo paraná do Mamori (mapa II e III). 

Os flutuantes da família Cortezão eram voltados apenas para negócios comerciais, um 

pertencia ao seu tio mais velho e o outro era do seu avô que há tempos sobrevivia também 
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deste comércio em flutuante e, ao que tudo indica, passou este costume para alguns de seus 

filhos, entre eles, seu Djalma Cortezão, pai de Edneia. 

Esses comércios flutuantes, pinçados nas narrações de João, Mário, Sebastião, Vivaldo 

e Edneia estavam cada vez mais se entrelaçando a paisagem social do lugar, aprimorando 

relações, como as estabelecidas com o tradicional comércio dos regatões sobre as quais, em 

clássica obra, concluída no “verão de 1955”, nos fala o escritor Mário Y. Monteiro: 

 
Com as leis modernas (...) Alguns regatões procedem da seguinte maneira: ao subir o rio, 
deixam a mercadoria pedida ou não aos fregueses certos, geralmente pequenos comerciantes 
estabelecidos nos barrancos ou em flutuantes.75 

 

Edneia Cortezão contou que o comércio flutuante de seu avô recebia montarias, barcos 

e os motores dos regatões que “... levavo comida, levavo calçado, levavo roupa né...” , 

levavam ainda remédios, refrigerantes, armas, bolachas, revistas com imagens coloridas, 

conservas enlatadas, leite condensado, tudo que pudesse precisar e impressionar os moradores 

dos beiradões que, quase sempre, se maravilhavam com as novidades que chegavam 

primeiramente nos grandes centros de Belém e Manaus e em seguida iam aportar, por 

intermédio dos regatões, nos beirais fluviais em que viviam. 

Ao que sugere as narrações de Edneia, os ribeirinhos iam ao flutuante de seu avô com 

seus mais variados produtos advindos de seus roçados, plantações, das extrações pela floresta, 

da caça e pesca, e ali, com o avô de Edneia se realizavam as primeiras trocas; em seguida 

estes produtos da floresta eram repassados aos regatões em troca de todas aquelas novidades 

que sortiam e deixavam atraente o comércio do seu avô. 

O pai de Ednéia e outros parentes eram os responsáveis por receber as mercadorias, 

“... não tem dinheiro, mas tem melancia, tem melancia...” , podemos trocar pelo “melhoral”  

(remédio) que possa anestesiar as costumeiras febres das várzeas ou quem sabe por um 

brinquedo para alegrar os meninos, ou ainda, por um lenço de “chita” para cativar e 

impressionar a esposa. 

O pai de Vivaldo Correa, ao chegar a um dos dois flutuantes próximos a sua casa, 

trocava vários dos seus pescados, sobretudo os mais valiosos como o pirarucu que além da 

carne valia ainda pelo cobiçado couro, por outros comestíveis, os quais comumente figuravam 

na lista de pedidos dos regatões. Vivaldo podia ter apenas seis anos, mas lembra muito bem 

das trocas que resultavam nas especiais comidas que, eventualmente, ia à mesa de sua casa: 

                                                 
75 MONTEIRO, Mário Ypiranga. O Regatão, p. 34. Grifo meu. 
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... quando ele vinha da pesca, vinha do lago, ele passava no flutuante; ele pegava o tambaqui, 
matava o pirarucu, na volta ele passava lá, aí vendia o peixe que era pra compra mantimento 
pra casa: o açúcar, o arroz, o sal, o café aí ele levava pra casa o meio de vida dele era aquele, 
pescar...76 

 

Nas várzeas de Coari, onde moravam Francisco e Francisca Pereira da Silva (mãe e 

filho), a época das trocas foi lembrada com muito entusiasmo, provavelmente por se tratar de 

um momento que alterava a rotina do lugar, quando as pessoas iam às margens, aos barracões 

dos seus patrões não só para negociar, mas também para ver os “novíssimos” produtos, se 

inteirar das noticias de Manaus e de outros portos, receber e transmitir recados, práticas 

culturais das quais os regatões também eram porta-vozes.77 

Negociando com dona Francisca, a melancia, o maxixe e o melão poderia ser trocado 

por um refrigerante ou qualquer outro presente, por vezes até mesmo um sorriso; um rancho 

(conjunto de 1 quilo de arroz, feijão, alguma carne, quem sabe um pacote de macarrão) 

poderia também valer um monte de melancia e/ou uma lata de 50 quilos de farinha; um milho 

cozido e um bolinho, preparado por Francisca, poderiam valer um café ou uma lata de leite. 

Era só chegar, encostar a montaria ao barranco ou no flutuante e iniciar a conversa. 

A seguir, a própria Francisca da Silva nos conta com maiores detalhes as 

sociabilidades que agitavam o processo das trocas movimentando o lago de Coari: 

 
... a gente trabalhava assim, a gente tinha roça, lá nós morava lá...no terreno mermo porque, 
tinha ano que a enchente muito grande comia a terra e aí a gente tinha farinha a gente montava 
roça, tinha farinha tudinho, juta só quando o rio secava, melancia, plantava maxixe, melão, 
tudo; aí, quando enchia, tirava aquele monte de melancia! A gente vendia, vendia pros motor 
que encostavo lá, encostavo motor lá também, motor, lancha, aqueles homem que vinha daqui 
de Manaus pra lá, que tinha o nome lá que era regatão, compravo, a gente dava, nós vendia 
(risos!). Um dia o rapaz chegou e disse: ”a senhora mi dá, mi vende”, mas seu menino vamo 
comer, “vou lhe dar um presente”, o senhor vai mi dá, mi deu um... não mi lembro mas nem 
que presente foi que ele mi deu, a gente trabalhava muito, nós plantava, chegava aqui, sabe 
como era bom de, chegava aqueles navio, canoa, vinha lancha, encostava aqui, lá na casa do 
patrão deles pra ir vender, eles iam compra da gente: melancia, maxixe, tudo que a gente 
prantava, milho, tinha uns que eram dono do motor, eles encostavo lá na casa do seu Antonio 
patrão do lugar, aí quando eles chegavam com refrigeranti, (inaudível) cadê dona Maria, o 
milho cozido (risos!) A agente dava pra eles, era bom lá! Dava pra eles a gente vendia, era 
bom no interior (inaudível) eles mi davam rancho, eles dava, comé, fazer bolinho, ele dava 
bulacha di motor, dava pra gente, dava rancho mesmo pra gente, a gente dava também pra eles 
que a gente não ia, que eles gostavo que é, eles mandavo: “tem milho cozido dona Maria?”, 
tempo, no verão nera, a gente, milho, tomari café e era muito bom lá. 
 
 

                                                 
76 MárioYpiranga Monteiro, finalizando a longa lista de “... mercadorias de todas as espécies...” com as quais 
trabalha os regatões, destaca, “E mais:arroz, açúcar, sal, farinha (...) um mundo de miudezas...”, cf. 
MONTEIRO, Mário Ypiranga. O Regatão, p. 31-32.  
77 Sobre as diferentes funções exercidas pelos regatões, sugiro a leitura do recente trabalho de COSTA, Paulo 
Marcelo Cambraia da. Na Ilharga Da Fortaleza, Logo Ali Na Beira, Lá Tem O Regatão: os significados dos 
regatões na vida do Amapá – 1945-1970, Dissertação de Mestrado, PUC-SP, 2007.     
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Diferente das relações amistosas dos negócios, sugeridas nas narrações de Edneia 

Francisca e Vivaldo, em outras leituras sobre o assunto encontramos um clima de fortes 

atritos e desconfianças entre as partes. 

Nos tempos de “ouro” da borracha, os seringalistas, por exemplo, repeliam com 

bastante violência a prática do comércio de regatão, punindo tanto o comerciante, quanto o 

“seu” seringueiro surpreendido neste negócio que comprometia o tradicional sistema de 

aviamento dos seringais. O escritor Agnello Bittencourt afirmou que “o regatão era odiado 

pelos donos desses centros de abastecimentos, porque desvia o destino legal do fruto do 

trabalho dos fregueses”.78 

Nos tempos seguintes, ainda que de forma menos severa, além dos seringalistas, 

outros patrões como os da extração do pau-rosa, de madeira, os juteiros, donos de castanhais, 

produtores de cacau e também alguns comerciantes de flutuantes não viam com bons olhos a 

entrada em suas águas desta concorrência que tanto quebrava o tradicional esquema comercial 

do sistema de aviamento, como acarretava alguns prejuízos às casas comerciais flutuantes. 

Quando estes produtos (seringa, essência de pau-rosa, madeira, juta, castanha, cacau) e 

mais os cobiçados couros de animais (jacaré, cobra, onça, pirarucu), todos exportáveis, 

entravam na negociação, o “clima” ficava mais pesado, o regateio era mais difícil. 

Provavelmente, são estes os motivos do encontro quase fraternal nas negociações no 

flutuante da família de Edneia Cortezão em Autazes e nas margens do quintal de dona 

Francisca da Silva em Coari, nenhum destes valiosos produtos apareceu como moeda de troca 

em suas narrações. 

A controversa figura do regatão, ora era recuperada como um embusteiro que sempre 

tentava ludibriar o “pobre e inocente” ribeirinho merecendo a condenação de alguns escritores 

como Arthur Cezar Ferreira Reis que não hesitou: “Em meio a esse desavergonhado processo 

de trabalho que foi a sua característica principal...” ;79 ora apreciada como um herói, pelo 

menos para Samuel Benchimol, que se referia aos regatões quase como cavaleiros que 

desafiavam “... os aviadores tradicionais, o monopólio dos seringais e dos rios fechados dos 

Coronéis de Barranco (...) em desafio também ao domínio dos grandes estabelecimentos 

comerciais...” de Manaus.80 

                                                 
78 BITTENCOURT, Agnello. “Povoamento e Fixação Demográfica em o Estado do Amazonas”. In: Boletim 
Geográfico – N° 46, p. 1267. 
79 REIS, Arthur Cezar Ferreira. O Seringal e o Seringueiro, p. 246. 
80 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 543. 
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Zé Pedro, personagem das crônicas de Vasconcelos, tinha uma longa conta no 

flutuante de Jorge “Bagabem”, dívida que não conseguiu saldar nem quando permutou um 

couro de pirarucu que pescara e nem mesmo quando “empenhou” o filho mais velho para 

trabalhar no flutuante do turco em troca, pelo menos, de alguns outros fiados que, ainda 

assim, só conseguia depois de muita negociação, afinal, o freguês, como lhe ensinou o pai, 

tem sempre razão. 

A tranqüilidade dos negócios nas águas de Zé Pedro e Jorge Turco só eram alteradas 

“... pela indesejável presença, uma vez ou outra, dos pequenos regatões, com quem Jorge 

sempre entrava em choque...”, nada também de entreveros muito sérios, depois de alguns 

palavrões, sempre era possível negociar; outra lição aprendida com seu pai, afinal de contas 

Jorge “Bagabem” não podia esquecer as raízes de regatão de seu pai, por isso guardava certa 

simpatia pela classe, os palavrões logo viravam conversas e as ameaças viravam negócios.81 

No fundo, Jorge Turco nunca deixou de ser um regatão, apenas mudou para uma 

embarcação maior e mais sedentária: o flutuante. Mesmo assim, quando as coisas não iam 

bem, procurava, sem grandes dificuldades, outra curva de rio mais promissora para estacionar 

seu comércio, sempre atrás dos costumeiros clientes, os caboclos ribeirinhos e de suas 

mercadorias, os produtos da floresta obtidos pela faina daqueles. 

O próprio pai de Edneia, seu Djalma Cortezão, se transformou ou nunca deixou de ser 

um regatão, depois de receber as melancias no flutuante nas águas de Autazes, vinha até 

Manaus oferecê-las na praça comercial do Mercado Público – o que também pode explicar o 

clima amistoso dos negócios no flutuante – em seguida, abriu uma casa comercial flutuante na 

capital, comprou um barco e viveu pelos interiores negociando produtos que pudesse revender 

em Manaus. 

Mesmo depois da extinção da “cidade flutuante” em 1967, com a indenização que 

recebera na forma de um terreno, não pensou “duas vezes”, vendeu-o e deu entrada num 

barco; ele, como relembra a filha, “... era regatão, também era dentro do rio, saía levando o 

comércio que ele tinha dentro do flutuante, ele saía levando pros interiores, é pedido dos 

fregueses dele né que ele levava...”. 

Não acredito em uma história de heróis e vilões, vítimas e algozes, é preciso destacar 

que Benchimol fala também do alto de suas raízes judias, povo que, depois da saída, por conta 

da crise gomífera, dos investidores estrangeiros do inicio do século (ingleses, franceses e 

                                                 
81 VASCONCELOS, Francisco. Op.Cit., p. 33-37. 
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alemães) a comunidade de judeus e sírio-libaneses, tradicionais povos comerciantes, passou a 

dominar as atividades econômicas da região, entre elas, a dos regatões; o próprio avô de 

Edneia, no Amazonas desde fins da década de vinte, era de origem judia. 

Arthur Reis, por sua vez, grande historiador positivista que foi, pautou seus trabalhos, 

sobretudo na chamada “Amazônia Colonial” e, em tempos posteriores, rápidas linhas escritas 

sobre os feitos dos “grandes homens” da sociedade; homens dentre os quais os regatões, 

portadores de um “desavergonhado processo de trabalho”, jamais figurariam, a menos que 

fosse para condená-los. 

Prefiro as projeções das vidas dos contos de Vasconcelos e das memórias de Edneia e 

Francisca que projetam sujeitos sociais: regatões, ribeirinhos e comerciantes, cujas vidas, em 

determinado ponto do rio, se cruzavam e se desafiavam. Disputas motivadas por diferentes 

valores culturais que cada um carregava consigo e apresentava-os durante o encontro. 

O ribeirinho, por exemplo, trocava, sem titubear, várias melancias por um bom anzol, 

não porque fosse um idiota vitimizado pela lábia dos comerciantes, mas porque sabia que as 

melancias lhes sobravam no quintal de casa e aquele anzol poderia representar uma boa pesca, 

quem sabe um tambaqui ou um pirarucu para a alimentação da família e uns bons “trocados” 

com o couro. 

A mesma linha de raciocínio se aplica para as trocas por pólvora, espingardas e facões, 

instrumentos indispensáveis para as eventuais caçadas; ou permutar uma enxada, um ancinho, 

arames e instrumentos agrícolas que facilitavam o manejo em seus roçados, por farinha, 

gerimum e pimentas, ali cultivados. 

Quando Zé Pedro “empenhou” o filho no flutuante de Jorge Turco, não o fez porque 

era um mau pai e sim porque, além de protelar a dívida, abria créditos para outros fiados que, 

por vezes, eram decisivos para o sustento da família – especialmente em épocas de grandes 

alagações como a que estava sofrendo – garantia ainda a alimentação de um filho, menos uma 

boca em seu tapiri ali na margem do rio próximo ao flutuante de “Bagabem”, mas, sobretudo, 

perto de seu “curumim”. O turco “ranheta” também, no fundo, se dava por satisfeito, garantia 

um empregado com custos mínimos e, principalmente, não perdia um freguês tão leal. 

Dona Francisca da Silva não entregava seus ricos maxixes – zelosamente cultivados 

em seu canteiro – preparava milho cozido e bolinhos apenas por sorrisos fartos e uma boa 

conversa, ainda que estes lhe propiciassem muita satisfação, sabia também que dali vinha o 
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rancho, o café, alguns presentes e mesmo o “tal” do refrigerante que devia maravilhar as 

vistas, mas também refrescava a “goela” nos dias de verão. 

Djalma Cortezão, por sua vez, não aceitaria as várias fileiras de melancia levadas ao 

flutuante caso elas não tivessem uma ótima saída na praça comercial de Manaus, para onde ia 

revendê-las; e o pai de Vivaldo Correa negociava nos flutuantes do Mendonça ou do Amaro 

apenas alguns pescados, outros tantos levava para comer em casa junto com o arroz adquirido 

no flutuante, e o sal, exigido pelo pai de Vivaldo nas trocas, menos que tempero, era essencial 

na conservação dos pescados que garantiriam o suprimento da família; o pai de Vivaldo sabia 

muito bem por que trocava seus ricos peixes, especialmente os pirarucus. 

Assim, as histórias/memórias de Djalma Cortezão, narradas por sua filha Edneia e 

vivenciadas por Francisca da Silva e Vivaldo Correa têm a força para encarnar as crônicas 

ribeirinhas de Jorge Turco e Zé Pedro construídas/inventadas pelo escritor/cronista Francisco 

Vasconcelos. 

Nestas primeiras narrativas os flutuantes ora apareciam como residências, ora como 

casas comerciais, mas, sobretudo, como territórios de diferentes convivências sociais servindo 

de ancoradouro para os viajantes de passagem, “jangadas” para o deslocamento de famílias, 

entreposto comercial e nestes termos, um espaço mediador entre a produção extrativa e 

agrícola dos ribeirinhos e os produtos e “quinquilharias” urbanas dos donos de mercearias 

flutuantes e dos regatões que, depois de alguns acordos, ali poderiam ancorar e mercadejar. 

Os flutuantes, ao mesmo tempo em que estavam retransformando as fronteiras líquidas 

no Amazonas, começavam a se comportar ainda como um dos importantes elos de uma 

movimentada e diversificada economia da floresta, sobre a qual nos inspirou o historiador 

inglês Edward. P. Thompson.82 

Muitos ribeirinhos costumavam se dirigir a uma baiúca ou a um café flutuante para 

provar algum petisco (geralmente um peixe, um tracajá assado), jogar conversa fora, receber e 

entregar notícias aos regatões, observar o movimento das águas e, em meio ao carteado, tragar 

alguns ou vários goles de cachaça. 

Algumas destas sociabilidades, especialmente a bebida e o jogo, sempre foram 

combatidas pelas autoridades e mesmo a prática comercial ali processada e que se relacionava 

com os negócios dos regatões, ainda que não oficialmente proibidas, mas por se operar numa 

                                                 
82 THOMPSON, E.P. Senhores e Caçadores, p. 31-32. 
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esfera que se confrontava com o tradicional e reconhecido como legitimo comércio de 

aviamento, era tomada com muita desconfiança por parte das autoridades. 

É importante não esquecermos que muitos não comungavam com as imagens heróicas 

do regatão defendidas por Benchimol, preferindo muito mais os juízos de velhaco e 

embusteiro de Reis. Um renomado político da província do Pará em fins do XIX, por 

exemplo, assim se referiu a categoria dos regatões: 

 
... possuem canoa abastecida das mercadorias próprias de nossas tabernas, entre as quaes 
predominão as bebidas alcoholicas (...) filhos da ventura, que não há immoralidade que não 
commetão para augmentare seus lucros. Ordinariamente não levão moedas, a menos que sejam 
falsas e conseguem a gomma elástica a troco de aguardente, e outras mercadorias vendidas por 
altíssimo preço.83 

 

Desejando condenar/incriminar o comércio de regatão, de todas as mercadorias, e com 

maior destaque na citação, são as bebidas alcoólicas as principais moedas de troca nas 

negociações que acabavam indo parar diretamente nas mãos dos ribeirinhos ou poderiam ser 

adquiridas e socializadas em alguma taberna em terra ou em flutuantes das redondezas. 

No Amazonas, uma memória hegemônica, através dos mais variados discursos, tendeu 

a cristalizar a imagem do caboclo ribeirinho a partir de duas óticas principais e confrontantes. 

Enquanto uns como André Araújo e Moacyr Paixão, apregoavam o caráter reto dos caboclos, 

a tranqüilidade, a serenidade, abnegados defensores da floresta que mais que explorá-la, em 

uma relação simplesmente idílica, se conformavam a ela sem destruí-la; outros, como a 

imprensa local e demais autores, realimentados por uma deturpada matriz cultural indígena, 

reconstruíam a imagem do caboclo amazônico à luz da indolência, da morosidade, e da 

propensão aos vícios.84 

                                                 
83 Trata-se do Dr. Couto de Magalhães em Oficio ao Ministro da Agricultura. Outro político influente, Dr. 
Antonio de Macedo Costa em 1883, conferenciando em Manaus, proferiu sobre os regatões: “... lá vai no 
encalço dessa gente operária para  recolher o fruto do trabalho dela, levar-lhes os gêneros de primeira 
necessidade e até os de luxo e, muitas vezes, o vírus de uma corrupção que ela felizmente ignorava”. In: REIS, 
Arthur Cezar Ferreira. O Seringal e o Seringueiro, p. 245.   
84 Araújo sustenta que: “Haja o que houver, o caboclo continua inalterado. O seu âmago estrutural é sereno, 
calmo, frio até”, ARAÚJO, André Vidal de. Op. Cit., p. 145. Paixão menciona: “mimetizado principalmente as 
várzeas (...) Com seu profundo senso de acomodação geográfica, o caboclo seleciona a foz dos igarapés (...) as 
margens mais bucólicas para ali levantar sua habitação, fazer vida calma e sem ambições, saqueando o rio 
para comer, dormindo preguicosamente quatorze horas por dia (...) e enchendo a sua paisagem familiar de 
curumins distróficos (sic) e analfabetos”, SILVA, Moacyr Paixão e. Op. Cit., p. 84. Sob outra ótica, José 
Veríssimo Pereira arremata: “... o caboclo quando tapuio, isto é, quando indígena civilizado ou de sangue 
misturado, no qual o do indígena prepondera (...) a nota dominante do caráter desse tapuios é uma completa, 
absoluta, falta de energia e ação. Todos os seus defeitos disso decorrem e nisso podem resumir-se. Vivem 
dominados por uma espécie de fatalismo inconsciente, faltando-lhes, ainda, a ambição de tentar sair de um tal 
estado de coisas”, PEREIRA, José Veríssimo da Costa, “Caboclo Amazônico”. In: Revista Brasileira de 
Geografia, n° 4, p. 604.        
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Entre os vícios controlados, condenados e proibidos pelas autoridades públicas 

preponderam o álcool e o jogo, “as bebidas espirituosas” e os “Jogos prohibidos” dos 

códigos de posturas de 1872 e 1875, os “jogos de azar que sob pretexto algum serão 

permitidos” do código de 1910 ou a não permissão para se “... vender bebidas alcoólicas a 

menores ou a quem estiver embriagado, sob pena de multa de dez a cincoenta mil réis” das 

posturas de 1920 e 1938.85 

Conversando com Vivaldo Correa, em mais uma de suas muitas profissões, ele me 

contou que por volta de 1947, de Manaus retornou com a mãe ao interior, no rio Madeira 

(mapa III), para trabalhar numa usina de pau rosa, primeiro carregando lenha para as caldeiras 

da usina que ficava numa vila e, em seguida, com apenas doze anos, no duro trabalho de 

extração da essência do pau rosa floresta adentro. 

Vivaldo sempre foi de prosa fácil, certo tom de epopéia é comum em suas narrações, 

nas quais sempre se coloca, como uma espécie de herói, no centro dos acontecimentos. Não 

foge a um bom desafio, desde os tempos em que montava no “monstro”  do batelão de seu pai 

repleto de carvão, balançando sobre as perigosas águas do Solimões, até os dias de Exército, 

quando na “cidade flutuante”, se atirou nas águas do rio Negro – repleta de “bichos” , como 

sempre enfatizava – para, sozinho, salvar uma criança do afogamento, brigando em seguida 

com os desencorajados vizinhos que, passivos na varanda dos flutuantes, apenas assistiam o 

desespero da mãe e a agonia da criança: “... pô, mas tanta gente aí, não dava, não tem 

coragem pra cair n’água aí não moço...”. 

Compreendi melhor a figura do caboclo em meio às “aventuras”, agora no rio 

Madeira, de Vivaldo que, sem pai, falecido há alguns anos, sem os irmãos mais velhos, 

espalhados por Manaus e, sobretudo, distante da mãe que ficou na vila trabalhando na usina, 

tinha decidido: “eu queria experimentar a vida”. 

Nada podia mais segurar os arroubos do menino-homem que experimentou por 

intermináveis três anos, junto com trinta outros trabalhadores, a bebida, o fumo, mas também 

o frio das noites molhadas, o medo da onça, a solidão no tapiri, perdeu a noção do tempo, 

                                                 
85 Código de Posturas Municipais da Cidade de Manáos. 01 de Junho de 1872, Titulo II – Commodo e 
segurança publica – Art. 33 e Titulo VII – Jogos prohibidos e escravos – Art. 77. Código de Posturas da 
Câmara Municipal de Manáos. 29 de Maio de 1875, Titulo VII – Dos Jogos e Escravos – Art.87. Código de 
Posturas do Município de Manáos. 18 de Setembro de 1910, Capítulo XII – Conveniência e Moral Publicas – 
Art. 145. Código de Posturas do Município de Manáos. 22 de Outubro de 1920, Capítulo XII – Commercio e 
Industria – Art. 165. Código de Posturas do Município de Manaus. 29 de Julho de 1938, Capítulo VI – 
Comercio e Industria – Art. 306.   
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regido apenas pelo compasso do trabalho nas estradas do pau rosa, “... debaixo de chuva na 

época do rio cheio...”. 

Como “herói” de suas narrativas, venceu tudo isto e também se salvou, “... não fiquei 

viciado nunca...”, não prejudicou nenhum dos companheiros, “... não fiz mal pra ninguém...”. 

Como um homem explicou a bebida e o tabaco, não porque era propenso aos vícios e nem tão 

pouco porque foi obrigado pelos adultos, mas como uma forma de se tornar mais forte diante 

da árdua tarefa de seus serviços, estas sim, uma missão que parecia para “super-homens”. 

Assim foi que Vivaldo e outros trinta companheiros escolheram suas “armas”: a 

coragem, a necessidade, a esperança, o facão, a espingarda, a bebida e o fumo e foram fazer o 

trabalho combinado/apalavrado com seus patrões; não apenas porque precisavam sobreviver e 

sustentar suas famílias, mas porque empenharam também suas palavras e isto para o caboclo 

amazônico vale mais que uma assinatura que a maioria daqueles homes desconhecia os 

significados; sua palavra vincula-se, por outro lado, a honra de fazer o dito. 

Finalmente, depois de quase três anos, Vivaldo Correa também soube reconhecer seus 

limites, decidiu e alçou vôo dali, retornou ao pequeno município de Canutama, principal 

cidade das imediações e onde estava à usina de pau rosa em que trabalhava a sua mãe.86 

Ele contava com quase 16 anos e o que mais lhe chamou a atenção em Canutama, foi a 

“... rua da perdição...”, a única, aliás, que existia no pequeno povoado. Tinha esse nome 

porque, segundo Vivaldo, “... os homens iam pra lá casado né, as mulherada tumavam eles 

das mulheres, as mulheres vinham embora, eles ficavam pra lá, já com a outra né...”. 

A mãe de Vivaldo, viúva, não corria grandes “riscos”, no entanto, não estou certo se o 

jovem Vivaldo tenha resistido as “perdições” daquela rua em Canutama; o fato é que logo em 

seguida ele pediu, quase suplicou a sua mãe, “... mamãe vamo embora que aqui não vai dá 

futuro pra nós não...”.87 

                                                 
86 No mapa III, não encontrei no rio Madeira nenhuma Canutama, encontrando-a apenas nas margens dos rios 
Purus e Mucuim, próximo a Lábrea. No rio Madeira, o mais parecido com o nome indicado por Vivaldo, foi um 
afluente chamado Canumã e o principal município é Novo Aripuanã. Por outro lado as “imprecisões” de Vivaldo 
em relação ao município são frutos da discutida questão secundária que as cidades têm na Amazônia frente aos 
rios que realmente costumam referendar os lugares. Canutama só apareceu nas histórias de Vivaldo depois de eu 
perguntar; “mas qual era a cidade mesmo, seu Vivaldo?”; o rio Madeira, sem titubeios e sem motivações 
alguma da minha parte, foi lembrado de imediato pelo entrevistado. 
87 Destaco que em momento algum Vivaldo falou ter tido qualquer envolvimento amoroso na “rua da perdição” 
e nem tão pouco que se tratava de algum espaço de prostituição. As suposições que suscito nos parágrafos são 
baseadas no jeito como Vivaldo se expressou ao me contar sobre a “rua da perdição” e sua “mulherada”, pelo 
fato de Vivaldo estar em uma idade quando costumeiramente os homens têm sua primeira experiência sexual e o 
apelo que tudo aquilo possivelmente causava em um rapaz de dezesseis anos, sozinho, recém chegado de 
ininterruptos três anos na floresta. Ainda assim, são conjecturas de minha completa responsabilidade. 
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A seguir exponho, de forma completa, os trechos da longa “saga” nas matas do rio 

Madeira que Vivaldo experenciou e sessenta anos depois me contaria: 

 
Aí depois, daí nós, nós fumo pro rio Madeira, eu e minha mãe, nós fumo trabalhar pra lá (...) 
fomo trabalha lá, pau rosa, extrair o óleo do pau rosa, a essência do pau rosa, então fomo 
trabalha pra lá, a minha mãe trabalhava lá na usina e eu trabalhava carregando aquelas 
lenhazinha de pau rosa pra dentro da usina né (...) nessa época eu já tinha meus 10 pra 12 anos 
né, e interessante, aí como eu fui trabalhar no centro [de extração], tira pau rosa, aí num tinha, 
eu num tinha, só era adulto pra lá, então eu fui trabalha que eu queria experimenta a vida eu fui 
trabalha pra lá e a minha mãe ficou na vila trabalhando, aí pra lá eu, eu fui trabalhar mesmo, 
não foi brincadeira não né, enfrenta chuva, trabalhava mais debaixo de chuva na época do rio 
do cheio na época dos inverno, chuvia muito pra lá e nós éramos 30, 30 pessoas morando no 
mato, não tinha casa não, a casa era tapiri era mais ou menos assim na altura assim +- da altura 
o assoalho do tapiri [mede com as mãos], o tapiri você sabe o que é as casa né? Era mais ou 
menos da altura dessa geladeira [um metro e oitenta aproximadamente] pra onça num pula né, 
fazia o assoalho de vara, cobria de palha né, aquele negócio todo né, num tinha, num tinha 
parede, não tinha nada, era só aquela cobertura né e atava a rede lá e ficava, de manhã agente 
levantava fazia o fogo, fazia o café ia embora, quando eu vinha, fazia o almoço, por exemplo, 
que aí não tinha outra coisa que ninguém não tinha tempo né, eu passei, eu passei 03 anos 
nessa vida no rio Madeira; eu dei pra beber, fumar, eu fazia tudo, porque eu fiquei longe da 
minha mãe né, num tinha meus irmão, tudo pra cá [Manaus] os irmão, só a minha mãe lá, ela 
trabalhava na vila né e eu trabalhava no mato, então eles tinha pena de mim, os adultos, beber, 
eles me fizeram eu beber, mas não foi de maldade não, é porque eles tinham pena de mim! 
Entendeu? Era chuva e muito carapanã [mosquito], muito, muito inseto e trabalha, então eles 
bebia a cachaça deles, então eles tinham resistência pra suportar o frio é, os bichos, os insetos e 
tal, eu não, era um menino, aí de vez em quando, “Vivaldo toma um golinho, isso aí”; “não, 
num gosto, não quero não”, depois eu fui acostumando, tomava um golinho de cachaça aí com 
12 anos, um golinho de cachaça, golinho de cachaça, depois eu já levava minha garrafa de 
cachaça, levava meu [inaudível], minha mão de tabaco, uma lata de conserva, enfrentei a vida 
igual eles, pois é e nem por isso eu, isso até serviu de experiência pra mim, porque, ah porque 
eu bebi, eu fumei e bebi porque foi o fulano que..., não, eu bebi, fumei com 12 anos e não 
fiquei viciado nunca, não fiz mal pra ninguém, eu fazia aquilo porque era pra agüentar o 
sofrimento né !! Que era frio, inseto, chega em casa tudo molhado aí, ainda fazer janta de 
noite, quando eu ia dormir era lá pelas, ninguém sabia nem quando era sábado, nem que era 
domingo, nem feriado nem nada, era no meio mato, três anos nessa vida (...) é eu já tava 
grandinho né: “mamãe vamo embora que aqui não vai dá futuro pra nós não”, foi, aí nós 
viemos [pra Manaus], aí nós fizemos uma, uma, um tapiri lá na beira, que o rio tava seco né. 

 

Vivaldo e seus companheiros, ao contrário do que defendia Moacyr Paixão, não 

dormiam “quatorze horas por dia”, aliás, basta lembrarmos a vida da família de Vivaldo no 

Manaquiri: fazer carvão e ir vender em Manaus, roçado, canteiro e pesca; e o que dizer de 

outros entrevistados, como Creuza de Andrade que desde os oito anos vivia de margem em 

margem trabalhando com a família; o cultivo de juta e a agricultura que Sebastião Garcia e 

seu pai praticavam no Manaquiri; os roçados e a juta de dona Francisca Pereira da Silva em 

Coari e a criação de gado do padrasto de João Cesário e Mário dos Santos em Manaquiri e 

depois no Careiro; ás dez horas restante do tempo de Paixão, com certeza não daria pra fazer 

tudo isto. 

Não se conformavam também, “mimetizados” ao meio – outra idéia de Paixão – mas 

tentavam em muitas ocasiões, como fizeram Vivaldo e os outros trinta trabalhadores no rio 
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Madeira, resistir a ele e em outras situações também não se furtaram de usar o meio natural 

em pró de suas necessidades, os flutuantes, neste sentido, são uma das maiores expressões 

destes modos de vida. 

Tão pouco aqueles homens projetavam unicamente a “serenidade” e a retidão 

apregoada por André de Araújo, mas foram homens de carne e osso e, como tais, vivenciaram 

diferentes situações de seu tempo, tomaram suas decisões e arcaram com as conseqüências e 

responsabilidades posteriores. 

Foi ainda por conhecer este momento da vida de Vivaldo Correa que pude entender 

melhor outra situação em sua narrativa. Quando lhe perguntei sobre brigas e confusões na 

“cidade flutuante” e/ou no entorno do Mercado Público em Manaus; ele, partindo da cidade 

violenta que hoje vivencia, foi taxativo: “Muito pouco” . Todavia, depois da minha 

insistência, Vivaldo pareceu primeiro reviver as experiências nas matas do rio Madeira para 

em seguida me contar: “... existia mais era confusão, briga de cachaça né (...) porque a 

cidade flutuante, ela foi criada mais pelo povo do interior que vinha de todo canto desses 

interior né”. 

Estes tons animariam também as páginas da imprensa, entretanto, de forma mais 

virulenta e condenatória para com os modos de vida experimentados nos flutuantes. Em regra, 

nos cadernos periódicos de Manaus encontrei poucas notas sobre o assunto; a imprensa, no 

entanto, nestas poucas linhas, foi uma estratégica tribuna de idéias ajudando a consagrar 

vários dos estereótipos depreciativos – corolários de uma memória hegemônica – que 

começavam a ser formados sobre as sociabilidades que se confrontavam nos flutuantes, 

especialmente nos de comércio. 

Nada muito diferente do que tradicionalmente os jornais reservavam para os 

segmentos, econômico e politicamente menos favorecidos das sociedades e aqui destaco o 

caboclo da hinterlândia amazônica em suas mais variadas e sinuosas experiências: o 

ribeirinho roceiro das várzeas, o extrator das terras altas, o canoeiro, o mateiro, o carvoeiro, o 

juteiro, o caçador, o pescador, o taberneiro e o lenheiro; modos de vida que se entrecruzam 

nas vivências do caboclo que geralmente domina todos ou grande parte destas culturas. 

Por este viés, recupero trechos de uma nota do Jornal do Comércio de 1925, quando 

da patrulha contra pescadores “dynamiteiros” comandada pelo capitão dos portos Mello 

Pinna. De regresso a Manaus, o capitão fez uma incursão nas águas da ilha do Catalão (que 

pertencia ao 10° distrito do Careiro), surpreendendo em um café flutuante, ali estacionado, 
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uma série de convivências sociais e situações: jogo, a bebida, roubo e doenças que, segundo a 

nota, depunham contra as convivências corretas e sãs, justificando-se a condenação e a 

completa destruição do flutuante. 

A seguir, maiores detalhes do acontecido na ilha do Catalão: 

 
Quando regressava a Manáos, o commandante Pinna fez parar a lancha na bocca do Catalão e, 
penetrando no café fluctuante, que alli estaciona, teve occasião de verificar que o que lá se 
pratica é o jogo de azar em grande escala, havendo em deposito duchas de cabo de arame e 
um ancorote, cuja proveniência o proprietário do fluctuante não soube explicar, presumindo-se 
que taes materiaes seja producto de algum roubo. 
Alem disto, o dono do fluctuante apresentava visíveis signaes do mal de Hansen, pelo que o 
commandante Mello Pinna ordenou a immediata destruição do fuctuante, em beneficio da 
saúde publica.88 

 

Somando-se aos ilegais jogos de azar, as linhas jornalísticas começaram a construir 

um forte clima de roubo sobre os produtos negociáveis no café flutuante e de procedência 

ignorada, especialmente o “ancorote” , pequeno barril tradicionalmente usado para 

acondicionar vinho, mas que ali, com certeza, armazenava a procurada e condenada cachaça 

consumida durante as apostas flagradas por Mello Pinna. 

Caso fosse regra derrubar todas as casas dos hansenianos, muitas não ficariam de pé 

na ilha do Catalão haja vista que, como informa o médico Antonio Loureiro, na década de 

vinte, esta doença já tinha se tornado uma pandemia em todo o Amazonas.89 

Não foi apenas pelo “bem da saúde pública” que o capitão dos portos Mello Pinna 

botou abaixo o café flutuante da ilha; entrecortada ao mal de hansem, um conjunto de outras 

convivências ali denunciadas pela imprensa: jogo, bebida e roubo, oficialmente condenados e 

tradicionalmente estigmatizadas, contribuíram para a destruição daquele flutuante comercial. 

Em “Os Buliçosos” de 1924, o Jornal do Comércio noticiou que “... entre os typos 

Joaquim Azevedo Cunha e João Alves Brandão...”, recaiam as suspeitas de roubo de 500 mil 

réis, pertencentes ao vendedor ambulante José Maria de Andrade, ocorrido “... num fluctuante 

que demora na foz do Xiburena”, paraná do distrito do Careiro. Os “typos”  foram presos nas 

imediações do Mercado Público de Manaus. 

Meses depois, no mesmo distrito, o subdelegado prendeu Raymundo Anastácio 

acusado de haver “... surrupiado em um café fluctuante...” estacionado naquelas águas, a 

                                                 
88 Jornal do Comercio. Manaus, “O capitão dos portos em repressão aos pescadores a dynamite e outros 
infractores do regulamento da pesca – As jangadas –”  de 12 de Setembro de 1925. Grifo meu. 
89 LOUREIRO, A. José Souto. História da Medicina e das Doenças no Amazonas, p. 115-117. Em 1924, 
segundo seus estudos, no Careiro e paraná do Cambixe existiam mais de mil hansenianos; levando-se em conta 
que na década a população do Careiro era de 20 mil moradores, podemos mensurar o tamanho da pandemia. 
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quantia de trinta e quatro mil e trezentos réis. Raymundo foi enviado para a delegacia auxiliar, 

“... onde ficou encafuado” por vários dias.90 

Em O Jornal de 1932, nas águas do Janauacá, no lugar conhecido por “italiano” , um 

flutuante seria o local do suicídio de Adrião Coutinho Canavarro. O acontecido foi narrado à 

polícia pelo pai da vítima, José Coutinho Canavarro, relatando que a família estava reunida 

quando chegou Adrião, que, pegando uma canoa, atravessou o rio “... indo ao fluctuante do 

sr. Severino Ferreira da Silva, onde comprou um cartucho para espingarda, calibre 16 e 

bebeu uns goles de cachaça...”. Momentos depois, a calmaria do lugar foi rompida por um 

forte estrondo que vinha do “... fluctuante de José Rodrigues...”, cunhado de Adrião e que 

possuía um flutuante ancorado ao porto da casa de José Canavarro, que sempre achou um 

tanto estranho o filho não ter nenhuma namorada, fruto, talvez, dos seus modos demonstrarem 

“... há tempo, um certo desequilíbrio mental”.91 

A “Policia e Ruas” do Diário da Tarde de 1940 noticiou que na vila do Careiro, 

ocorreu “... pancadaria grossa, num dos fluctuantes que lá existe...” promovida pelo roceiro 

Joaquim Cruz que, segundo a nota, estava “... em completo estado de embriaguez” e, meses 

depois, o mesmo jornal noticiaria em grande destaque, o fim das “Aventuras de um negro 

tenebroso” que se achava escondido em um flutuante estacionado nas águas do paraná Autaz-

mirim (mapa II) pertencente ao distrito do Purupurú, ocasião que foi cercado e preso pela 

policia, sendo conduzido a capital.92 

Tangenciando as matérias jornalísticas sobre os acontecimentos em flutuantes, mesmo 

quando as vítimas eram os próprios comerciantes e/ou moradores se notam, em destaque ou 

nas entrelinhas, os flutuantes como espaços propícios ao roubo, à promiscuidade, a insanidade 

e a velhacaria; covil onde se esconde os malfeitores e os fugitivos. 

Toda esta carga pejorativa sobre os flutuantes e suas sociabilidades, sustentadas na 

imprensa da capital, seriam aproveitadas quando do surgimento desta cultura de moradias e 

trabalhos no litoral e beiradões da cidade de Manaus, fortalecendo antigos preconceitos e 

fomentando novos juízos de valores. 

 

                                                 
90 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 05 de Janeiro e 11 de Junho de 1924.  
91 O Jornal. Manaus, “Em Janauacá, um moço poz fim a vida com um tiro de espingarda” de 15 de Junho de 
1932. 
92 Diário da Tarde. Manaus, Policia e Ruas de 08 de Abril de 1940 e “Aventuras de um negro tenebroso – 
preso em Purupurú, por uma diligencia policial, o audacioso bandido negro Salomão, assassino e ladrão” de 
21 de Outubro de 1940. 
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A Manaus dos flutuantes: “... meu filho, embora daqui que aqui não tem futuro não!” 

 

Foram estas as palavras que, certa noite, Vivaldo Correa escutou de sua mãe quando 

ainda moravam nas terras baixas do Manaquiri. Vivaldo é um dos nove interlocutores 

interioranos que em um determinado momento de suas vidas veio morar na capital. 

Todavia, que Manaus era esta? Porque vieram? Só a questão econômica explicaria? 

Ou existem outros valores? O que tinha, ou prometia ter em Manaus que atraiu meus 

entrevistados e outros milhares em condições semelhantes? Dias melhores? Um “futuro”  

como sinaliza a esperançosa frase da mãe de Vivaldo? 

Além de Vivaldo, João, Mário, Creuza, Anísio, Sebastião, Maria, Francisco e 

Francisca da Silva, em diferentes momentos de suas vidas e pelos mais variados motivos, 

deixaram seus interiores e vieram para Manaus. Francisca Malta, por sua vez, também veio, 

só que não da hinterlândia amazônica, mas do Ceará sendo parte das costumeiras levas de 

nordestinos que, em diferentes momentos, também emigravam para a Amazônia. 

Um punhado de vidas que representam uma amostra de tantas outras que também 

desembarcavam na cidade contrariando a tradicional idéia de uma “Manaus da crise”, em 

abandono, em liquidação, “vazando” de gentes pelo seu porto todos os dias, deixando-a sob 

uma completa inércia cultural em que a sociedade manauense apenas respirava a nostalgia do 

passado de belle epóque gomífera e aspirava por um futuro de redenção. 

O fluxo de pessoas deixando a capital se prendia em um primeiro plano aos grandes 

seringalistas que, sempre dependentes do capital internacional, levaram seus negócios para 

praças mais promissoras; aos altos funcionários das empresas transnacionais, estrangeiros que 

voltavam para as suas terras natais ou iam prestar serviços em outras cidades e as poucas 

“cocotes” e “mademoiselles” francesas ou afrancesadas que, sem “seus” coronéis da borracha, 

únicos parceiros e cúmplices na cidade lúdica requintada, não teriam mais para quem vender 

seus ricos carinhos. 

As poucas famílias amazonenses endinheiradas ou ficavam em Manaus arcando com 

falências iminentes, tentando desesperadamente sobreviver de alguma reserva auferida nos 

áureos tempos – como a de Bernardo Ramos, Sá Peixoto e J. G. Araújo – ou partiam para 

outras capitais como o Rio de Janeiro, abandonando ou tentando vender por qualquer 

ninharia, seus ricos casarões no Centro da cidade, tal como anunciavam vários reclames na 

imprensa da época. 
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Um famoso desembargador da cidade, por exemplo, propunha no primeiro dia de 1920 

a urgente venda de sua casa na Avenida Joaquim Nabuco, antigo reduto residencial dos 

chamados “barões da borracha”: “Para satisfazer compromissos e alimentar sua família o 

desembargador Estevão e Sá vende sua casa em que reside a Avenida Joaquim Nabuco 

n.206, onde, para tal fim será encontrado”.93 

Uma tradição cultural alimentada por uma memória hegemônica, por uma fala oficial, 

pelas narrativas jornalísticas e por páginas de obras clássicas locais repõe Manaus, entre o fim 

da Primeira Guerra e a implantação da Zona Franca Industrial em 1967, exclusivamente pelos 

preceitos da crise econômica da borracha, quando a concorrência asiática suplantaria de vez o 

monopólio amazonense, atingindo seu auge na década de trinta; o ano de 1932, neste sentido, 

ficou conhecido como o “ano negro” na história da Amazônia.94 

Contrariando a cidade sem movimento, viajantes ocasionais continuavam aportando 

na capital. Em 1926, em conferencia no Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, o escritor 

Aloysio de Carvalho Filho narrou sua recente viagem feita entre Belém e Manaus. As portas 

da capital, pelo rio Negro, Carvalho descreveu o que viu: 

 
Semente de civilização que se houvesse lançado na floresta virgem, e vingasse, rebentando em 
flor, assim Manáos surprehende o forasteiro, mancha singular no horizonte todo verde, 
inesperada clareira de vida num grandioso scenario morto. Para quem chega a primeira 
impressão é de espanto, pelo inopinado do contraste. Porque a ninguém, subindo o rio durante 
quatro ou cinco longo dias, sorriria a esperança de encontrar, naquella altura, indicio tão 
positivo da existência e da victoria do Homem! 

 

As descrições de Carvalho principiam pelo casario de fachada art noveau e pelas 

igrejas que, a partir do rio, se espalham pelo Centro; tendo como ponto alto de suas anotações 

o Porto Flutuante da Manáos Harbour, aonde desembarcou, e o Teatro Amazonas que, a 

partir do Porto, já podia ser observado no horizonte. 

O Porto, para Carvalho, é o exemplo maior do triunfo da razão sobre a natureza, sendo 

flutuante, independia do regime das águas. O Teatro de óperas representava o símbolo 

máximo dos tempos de fortuna e elegância que não mais sorriam para a capital, cujas 

descrições seguem mediada por estes monumentos: 

 

                                                 
93 Jornal do Comércio. Manaus, “Especiaes – Casa a Venda” de 01de Janeiro de 1920. 
94 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 25. Na mesma passagem, o autor comenta: “Os preços da borracha 
baixaram a tal nível que as cotações na praça de Manaus não davam nem para pagar o frete do produto”. É 
importante frisar que o agravamento da crise econômica da Amazônia é também um desdobramento da crise que 
se seguiu a partir da quebra da Bolsa de Nova Yorque, em 1929, e da Grande Depressão econômica que se 
irradiou-se por todo mundo capitalista.   
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É por isso que Manaus surge como um oásis no meio da floresta bravia. Esta próxima, e ainda 
parece visão enganadora, que apenas se desfaz quando o perfil gracioso da cidade augmenta, 
em linhas e contornos mais preciosos, as casas principiam a avultar, claras entre arvoredos 
verde negro, os edifícios mais importantes se alteam, duas torres de egreja, índices de 
acolhimento, acenam alegremente do espaço, e já se divisa muito perto a ponte fluctuante, á 
maneira de enorme ancora que prendesse singularmente a terra á água, até que mais para 
dentro, pompeando numa multidão de cimos, a abobada majestosa do theatro semelha um 
grande talisman.95 

 

Diferente do que se idealiza do termo, o “oásis”  que “surprehende” o nosso 

conferencista não se prende a colossal natureza que cerca e invade Manaus; pelo contrário, 

esta, para Carvalho, não passaria de um “grandioso scenario morto”, o que vivifica seu 

“oásis”  são os monumentos da cidade, depositários das melhores lembranças de um tempo 

que, mesmo economicamente findado, por intermédio dos seus símbolos de “pedra e cal” são 

perpetuados na memória de muitos de seus moradores que contam, recontam e reafirmam 

histórias, sempre belas e empolgantes, da Manaus da borracha. 

O teatro, o porto, o palácio, a praça, o bonde ao cristalizar a Manaus em seu “tempo 

belo”, inibe as reflexões e consagra uma memória hegemônica. A “cidade da crise”, 

independente das experiências que ali se confrontam, passa a ser definida e projetada a partir 

destes monumentos. É para eles que grande parte da sociedade amazonense se volta quando 

deseja edificar sua história. 

Frederico Rondon, de rápida passagem pela Manaus de 1932, em pleno “ano negro”, 

deve ter se valido destes “gigantes de pedra” para concluir: “Concentram-se, em verdade, na 

elegante metrópole amazonense, quase todos os benefícios da civilização rionegrina”.96 

Nas impressões de 1946, deixadas pelo Núncio Apostólico de La Paz, Mons. Federico 

Lunardi, diferente de Carvalho, para quem floresta e rio não passavam de um cenário sem 

vida, para o religioso era o que dava a Manaus “algo de poético”, exótico e misterioso. 

Mas, a exemplo de Carvalho, nas anotações de Lunardi, nota-se também a recuperação 

dos “documentos/monumentos” 97 que vêem de um passado de glórias e progresso projetando 

no presente de 1946, de delicada situação, o “triunfo mayor”  da cidade: “Su puerto (...) 

avenidas grandiosas calles amplias y bien aireadas (...) Sus plazas magníficas (...) Los 

edifícios notables. El principal, sin duda, es el Teatro Amazonas...” e, concluindo destaca a 

                                                 
95 FILHO, Aloysio de Carvalho. Terra do Amazonas, p. 05 e 07-08. Grifo meu.   
96 RONDON, Frederico. Op.Cit., p. 152. 
97 Analogia de LeGoff, que, neste ponto da tese, nos serviu de referência, cf. LE GOFF, Jacques. História e 
Memória, p. 525-539.       
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“... iluminación eléctrica es excelente (...) sus tranvías eléctricos es tan bueno como el de 

cualquier otra ciudad adelantada”.98 

Em meio às narrativas orais, também pude perceber, ainda que por outros sentidos 

históricos, a vivacidade dos monumentos urbanos, símbolos de um tempo que nenhum dos 

entrevistados vivenciou, mas que permaneciam ali, fortemente integrados a paisagem social 

da capital, reafirmando uma memória, mas também recriando outras histórias. 

Vivaldo Correa, a época em que acompanhava pais e irmãos na venda do carvão, ao 

mesmo tempo em que não se impressionou com Manaus, fez questão de destacar a 

concessionária dos ingleses responsável pelos serviços de iluminação e transporte públicos, o 

último ícone material da nostálgica “Manaus da borracha”: “... Se eu não mi engano o nome 

da Usina aqui em Manaus, ‘Tranuns’, a primeira usina de luz que teve em Manaus, foi a 

‘Manaus Tranuns’ né...”. Não, Vivaldo Correa não estava enganado, a usina de suas 

lembranças, tratava-se da Manáos Tramways & Light, último investimento estrangeiro na 

cidade, responsável pelos criticados serviços de luz pública e bondes elétricos de Manaus. 

Suas grandiosas instalações no Centro da cidade, formavam, como relembra Thiago de Mello, 

“... um dos conjuntos arquitetônicos mais belos da cidade...”,99 e que, sem dúvida, 

impressionaria a maioria dos nossos narradores.100 

Talvez, por isso, a cidade escura e de pouco movimento das lembranças de Vivaldo, 

mas que propiciava, em contrapartida, a grande saída do carvão produzido, especialmente, no 

interior. Era assim, “... aqueles pessoal mais abastardo de dinheiro...”, que, como me contou 

Vivaldo, compravam o carvão para iluminar sua noites, acender os fornos, fornalhas e fogões. 

Creuza de Andrade veio à primeira vez do rio Jaú para Manaus, quase no fim da 

década de quarenta, ela tinha por volta dos oito anos de idade. Tempos depois Creuza, agora 

com quase 18 anos e morando na Vila de Pedra, município de Barrerinha, retornou a capital 

que já tinha sido tomada pelos ônibus, fato que Creuza me relatou sem grandes entusiasmos, 

como se a difusão dos ônibus em Manaus fosse um dos principais motivos do seu pouco 

encantamento para com a cidade que agora, em definitivo, viria morar: “... olha, só tinha a, só 

                                                 
98 LUNARDI, Federico. De La Paz a Belém do Pará en Avión, p. 80-81. 
99 MELLO, Thiago de. “Manaus, Amor e Memória”, p. 109. 
100 Começou a operar em 1909, permanecendo até meados da década de cinqüenta quando foi encampada pelo 
Estado. Falo “criticados serviços” em virtude das minhas pesquisas de mestrado quando levantei nas seções de 
queixas populares da imprensa local, entre os anos de 1909 e 1917, 135 reclamações contras os “des-servicos” 
prestados pela concessionária inglesa, cf. SOUZA, Leno José Barata. Op.Cit., p. 159.           
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tinha a empresa Ajuricaba (...) não tou lembrada o nome dos ônibus agora, eu sei que só 

tinha dois tipo de linha né, era Ajuricaba e a União Cascavel”. 

Em seguida, porém, ela guina bruscamente a conversa em direção a Manaus da 

primeira vez que conheceu, entusiasma-se como que querendo me provocar certa inveja por 

algo que nunca experimentei e ela sim, fazendo questão de sublinhar em sua narração que “... 

ainda andei de trem, andei, é bonde né, bonde, bonde, é, isso pois é, porque num expandia a 

cidade mano...”. 

Francisco Pereira da Silva, que só viria conhecer Manaus por volta do inicio da década 

de sessenta, quando os bondes já estavam enferrujando nos depósitos da extinta Manáos 

Tramways & Light, me afirmou ainda assim ter passeado em seus bondes, “... tinha o bonde, 

o bondizinho, naqueles trilhozinho né, aí o bonde entrava, passava ali pela é Ramos Ferreira 

por ali tudinho, rodava por aqui...”. 

Ele não nega a cidade dos ônibus em que realmente chegou, por volta de 1962, “... 

tinha um onibuzinho di madeira, era até madeira o ônibus”, mas mistura em sua memória a 

cidade dos ônibus de madeira de seu tempo com a famosa e saudosa cidade dos bondes 

elétricos, tentando, provavelmente, se inserir na famosa “idade de ouro” da cidade de Manaus, 

que deveria conhecer apenas da fama que chegava ao seu lago em Coari. 

Assim, Francisco também “tomou” os bondes da Tramways, passeou em suas 

narrações pela “mítica” cidade da borracha a tal ponto de, “... vighi! Fiquei tonto e comecei a 

provocar...”, efeito comum ao canoeiro acostumado com o banzeiro das águas e não com o 

ritmo e as sacudidelas dos bondes e ônibus urbanos, a estranha “montaria” a que Francisco e 

outros tantos ribeirinhos tiveram que se adaptar. 

Estes tempos emaranhados que vão e vem tecendo diferentes cidades, pude perceber, 

ainda, nas conversas com outro antigo morador de Manaus, Renato Chamma, representante de 

uma tradicional família de comerciantes sírio-libaneses. 

No final da primeira entrevista, a conversa já ia “alta”, Renato foi buscar um conjunto 

de fotografias e, a partir delas, começou a caminhar por Manaus, reconstruída tanto por 

intermédio dos seus antigos monumentos – praças, porto, bonde, igreja, Faculdade de Direito 

e ruas centrais – como por outros símbolos contemporâneos ao tempo de Renato como as 

famílias tradicionais, personalidades políticas, clubes, festas, sua casa comercial e, 

especialmente, a cidade Zona Franca. 

A seguir, a longa “Manaus em fotos” descrita e vivenciada por Renato: 
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RC – ... naquele tempo [começa a me mostrar fotos], isso é na Praça da Polícia, olha, 
juventude antigamente se reunia na Praça da Polícia; isto é em Manacapuru, eu aqui, jogo em 
Manacapuru, quase dão porrada na gente (risos!) “puta que pariu”, se não fosse um delegado 
“escroto”  que tinha aí chamado Tel, que era delegado; olha aqui essa fotografia da Sadi 
Hauache (...) Marechal Deodoro [rua central] logo no começo olha como era a Zona Franca, 
lá Marechal Deodoro, Zona Franca no começo, mais gente que formiga; Praça dos Remédios; 
LS – E isso aqui seu Renato? 
RC – É descendo o bonde; Gilberto Mestrinho  quando era garoto, prefeito! Faculdade, bom, 
não é isso que tu quer... 
LS – Não! Faculdade de Direito... 
RC – É, só tinha um andar, olha aqui lá em baixo, Rua Barão de São Domingos, Porto, olha 
Praça dos Remédios, não tinha nem, não era nem feio, eu tenho a fantasia do Barés Clube, um 
dos melhores Clubes que tinha em Manaus, 1950, bonde à fantasia, o bonde leva a gente, 
pessoal fantasiado de manhã, 8/10 horas tocando música lá pro [clube] Sírio Libanês, hoje é o 
Sírio Libanês Chapada, Chapada por isso que o bairro hoje, o nome é Chapada é por causa da 
gente; olha aqui, minha loja aqui como era; mas me criei aqui jogando bolinha, tinha uma 
parede do lado di lá, jogava uma bola, rapaz eu gozei minha vida como era a Igreja  [dos 
Remédios] aí, isso aqui era água, foi aterrado, foi uma obra magnífica.101 

 

O caos que os números expressavam, as falas oficiais e os discursos jornalísticos 

realçavam; a cidade-monumento dos viajantes, a nostálgica dos entrevistados e mesmo os 

silêncios historiográficos defensores de uma Manaus inerte tal como os seus cultuados 

símbolos de “pedra e cal”, foram os “combustíveis” para as idéias de mais um conceito sobre 

a cidade: o da “Manaus da crise”. 

Também “auto-explicativo”, sucedia o celebrado conceito da “Manaus da borracha” e 

sua efêmera e elitista belle époque. As idéias da “Manaus da crise”, mesmo por conceitos 

completamente opostos, procuravam condicionar um processo amplo e múltiplo que se seguiu 

em torno da idéia de crise total e definitiva.102 

Todavia, querendo escapar de leituras que pleiteiam uma unilateralidade histórica, 

parto agora de outras narrativas de Manaus que possam permitir uma releitura da cidade neste 

período, nos sinalizando uma cidade para além desta que passivamente esperava por dias 

melhores, animada pelas linhas de um discurso que tendeu a desencarnar a cidade de 

vivências humanas na medida em que suas reflexões codificavam os sentidos da crise 

econômica a um caos paralisante, como se a cidade e sua sociedade tivesse deixado de existir. 

                                                 
101 Hauache é outra das famílias antigas de Sírios Libaneses de Manaus; na lista de Benchimol encontrei tanto os 
Hauache como os Chama, com um “m” apenas, mas seu Renato quando se apresentou foi logo dizendo: “é com 
dois m” , Chamma, portanto. Gilberto Mestrinho foi, em 1955, com apenas 25 anos de idade, o prefeito mais 
jovem na história do Amazonas e uma das principais expressões políticas do estado no século passado, por isso 
as exclamações na fala de Renato. A “obra magnífica” que conclui o seu roteiro histórico e sentimental por 
Manaus, refere-se ao complexo iniciado em 1991 da chamada “Manaus Moderna” que, partindo da zona 
portuária no rio negro, centro da cidade, abriu uma pista de 5 Km, unindo o Porto ao Distrito Industrial que em 
seu percurso aterrou vários pontos da orla e tendo como principal idealizador e inaugurador o próprio Gilberto 
Mestrinho, governador do estado na época. 
102 Sublinho como fonte de inspiração para a rediscussão destes conceitos, a obra de THOMPSON, E.P. A 
Miséria da Teoria ou um Planetário de Erros: uma crítica ao pensamento de Althusser, passim.  
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Assim é que se farão sentir as histórias dos nossos entrevistados e de alguns escritores 

como Samuel Benchimol e Thiago de Mello. Ambos também reconstroem, a partir de suas 

memórias, a Manaus que vivenciaram naquele período. Não se trata de negar os difíceis anos 

da crise econômica, mas, perceber como ela foi sentida e interpretada por diferentes 

segmentos da sociedade manauense, a qual estes capilares enredos de vida podem representar. 

À exemplo de Creuza de Andrade, o famoso poeta amazonense Thiago de Mello 

também veio de Barrerinha, onde nasceu em 1926, e, antes de terminar a década, “subiu o rio” 

com a família para tentarem a sorte de melhores dias na capital. O poeta em seu “Manaus, 

Amor e Memória” reconstrói a história de sua vida de forma partida, uma espécie de tempos 

justapostos, sem preocupações lineares, amalgamando aqui e ali experiências entrecruzadas 

por outras vivências semelhantes a sua de “... menino pobre (...) nas beiradas dos nossos 

igarapés (...) da serraria do Monte Cristo...”. 

Como a infância de Vivaldo Correa que, nos primeiros anos de Manaus, também foi 

viver na “falada Baixa da Égua”, uma baixa de terras ribeirinhas que terminava as margens 

no igarapé dos Educandos e que, para ajudar à mãe e ainda dar vazão às farras juvenis na 

companhia de outros meninos, por alguns tostões ia carregar os vários cachos de bananas que 

alguns comerciantes dali compravam dos interioranos que iam negociar naquela praia, “... era 

aquela festa, até desocupar [a praia] levar toda a banana lá pra cima...”. 

Thiago de Mello, aos dez anos de idade, bem cedo ia até a beira do igarapé na esquina 

de sua rua no Centro, “... recolher a lenha para o carvão de casa”,103 sua família não tinha 

condição de comprar o carvão vendido, na mesma época, pela família de Vivaldo Correa nas 

beiradas pluviais da cidade, quem “... tinha mais dinheiro era [comprava], se não, o pessoal 

iam catar pra, pra fazer [carvão]...” , como fazia Mello que, quando menino, nunca teve em 

sua casa os serviços de luz elétrica da Tramways, mas lembra, alimentado por uma memória 

hegemônica que sustenta a democratização destes serviços, como se tivesse tido. 

O poeta se reconhece no “fim da grande vida”, da qual ele e os meus entrevistados 

nunca participaram, com Manaus ingressando “... no seu largo período de declínio e 

estagnação”; não o faz em tons de desespero e pesares, mas, como Creuza, Vivaldo e 

Francisco, Mello também edifica a história de Manaus por intermédio “... do que a borracha 

                                                 
103 MELLO, Thiago de. Op. Cit., p. 18 e 21. 
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trouxe de beneficio público...”, com seu “bom serviço de águas e esgotos, uma excelente luz 

de carvão e arco voltaico, transporte urbano...”,104 que eles pouco usufruíram. 

A “tal” crise da borracha não provocaria uma mudança radical na condição econômica 

e cultural destas pessoas que, como sublinha Thiago de Mello, naqueles tempos difíceis “o 

povo continuou sendo povo”,105 é desta referência social que o escritor partiu para narrar um 

pouco de sua história, de seus pares e de sua cidade. 

O mesmo não se aplica ao cientista social Samuel Benchimol. De bem nascido (1923) 

e herdeiro das “empresas” da família, passa a condição, das mais comuns na época, de filho 

de “aviador de estiva e seringalista” falido e devedor de somas impagáveis. Seu futuro, antes 

promissor, desmorona diante dos seus olhos; a crise para a família Benchimol anima-se por 

cores aterradoras e fatalistas significando uma mudança sócio-cultural, traumática, profunda e 

completa em suas vidas. 

Samuel Benchimol sentiu os anos da crise econômica quase como um cataclismo 

social que devastou sua vida e “paralisou” o tempo, “... marcas indeléveis de luta, de 

pobreza, de miséria e de doença...”,106 sintonizada a “hecatombe econômica” das lembranças 

de Mario e Julião Ramos que, a exemplo de Benchimol, eram também filhos de um outrora 

abastardo proprietário em Manaus, mas que nos tempos da crise se encontrava em adiantado 

estado de falência.107 

Os sentimentos de Samuel, Mário e Julião frente à nova realidade de suas vidas, nestes 

termos, se aproximam das idéias que animaram um “senso comum” da “Manaus da crise” e 

igualmente contagiaram as primeiras tintas historiográficas sobre o assunto, das quais 

Benchimol é um dos grandes representantes. 

O poeta Thiago de Mello, por sua vez, retoma os “anos negros” de Benchimol sob 

duas perspectivas: ou consola-se com a herança material dos tempos de belle epóque, 

perfilando-se também a memória hegemônica cultuadora da “Manaus da borracha”, ou, em 

uma compreensão histórica das mais originais, interpreta os acontecimentos como uma nova 

oportunidade para a cidade recomeçar. 
                                                 
104 MELLO, Thiago de. Op. Cit., p. 28. 
105 Ibid., p. 28. 
106 Ibid., p. 23, 28-29 e 31. 
107 RAMOS, Mário e Julião. Um Caboclo Amazônico, p. 160. Ambos eram filhos de Bernardo Ramos, um dos 
maiores proprietários de imóveis da capital no inicio do XX. Trata-se de uma biografia escrita em 1965, uma 
espécie de tributo dos filhos a memória do pai que, entrelaçada também às memórias dos autores, repõe a 
Manaus dos tempos do “fausto” gomífero e da “crise” que posteriormente “... desceu sobre o grande vale, 
reduzindo tudo e todos a uma situação de miséria, que se prolongou e agravou, cada vez mais, pelos anos 
seguintes”. 
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Manaus, abatida pela crise, deveria partir do zero, trilhar novos caminhos em busca de 

uma autenticidade cultural de “... valores que não se deixam amassar, submissos, pelos 

elementos poderosos da cultura européia colonizadora” . Nestes tempos difíceis que se 

avizinham a Manaus do poeta não teria outra opção se não caminhar/recuperar o que o autor 

chama de “amazonidade”, um movimento cultural animado por traços e trejeitos 

genuinamente amazônicos que, como enfatizou Mello: 

 
Manaus abre para sua gente caminhos de reencontro com sua própria autenticidade cultural. 
Apagados os brilhos das lantejoulas estrangeiras, que tanto a ofuscavam, a cidade redescobriu 
e deu o devido valor à sossegada, mas permanente luz que lhe nascia dos âmagos mais fundos. 
É acertado e é justo reconhecer que houve naquele período um instinto e bonito movimento de 
recuperação da nossa amazonidade. Imposto dialeticamente pela dura contingência.108 

 

Neste ponto das memórias de Thiago de Mello fez-se fortemente presente sua verve de 

poeta, quase que um “trovador” das causas amazônicas procurando explicar seu tempo como 

um recomeço e/ou uma espécie de “meio termo” entre os belos tempos, recém findados, dos 

quais restou a nostalgia e as promessas de um futuro melhor que a Zona Franca sinalizava em 

fins dos anos sessenta, quando o autor estava escrevendo suas “memórias” de Manaus. 

Assim, a “amazonidade” de Mello, como uma ponte que ligava dois tempos da 

cidade, significou para o poeta uma preparação de Manaus, um ensaio para a recuperação de 

suas forças, depois do qual, como que saindo do “limbo”, a capital amazonense estaria mais 

bem preparada para retomar os caminhos, há tempos perdidos, de prosperidade e visibilidade 

no cenário nacional e internacional.109 

Uma das linhas da “Manaus da crise” sustenta a vitimização do caboclo amazonense, 

cuja imagem consagrada é a do emigrante faminto e doente que, em meio à crise econômica, 

deixa sua miserável povoação na floresta, sobretudo em tempos de grandes cheias, e, todos 

juntos, despovoavam os interiores e “inchavam” uma combalida capital em um movimento 

único, definitivo e estritamente econômico. 

Se a cidade mais rica do Estado, a partir destas idéias, encontrava-se em difícil 

situação, o que dizer então dos interiores. Aloysio de Carvalho Filho, de 1926, nos contou, 

                                                 
108 MELLO, Thiago. Op.Cit., p. 29-30. Grifo meu. 
109 Gostaria de destacar ainda que, possivelmente, Thiago de Mello, para construir a sua idéia de “amazonidade” 
tenha se inspirado em Álvaro Maia que, além de interventor varguista no Amazonas e grande figura política, foi 
um dos mais brilhantes intelectuais da época. Em sua obra “Canção de Fé e Esperança”, defendia o movimento 
local que chamou de “glebarista” , que se afirmava pela valorização de tudo que fosse genuinamente 
amazonense. Movimento que, por sua vez, sintonizava-se a conjuntura nacional da ebulição literária provocada 
pela Semana de Artes Moderna de 1922 que, entre outras inquietações, propunha, em síntese, uma rediscussão 
da identidade nacional voltada para um sentimento de maior brasilidade/regionalidade. A “Canção de Fé e 
Esperança” de Álvaro Maia foi um discurso pronunciado no Teatro Amazonas em 1923. 
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depois de passar por Parintins e Itacoatiara (mapa III), que as “... povoações em vez de 

crescerem, minguam (...) vegetam ao desamparo dos poderes públicos...”;110 Rondon (1932) 

disse da região do rio Negro que, afora Manaus, as povoações de algum destaque: Moura, 

Barcelos e São Gabriel (mapa III), juntas, teriam 1.300 habitantes, “Os demais portos do Rio 

Negro são núcleos de menos de 100 habitantes ou simples moradores, vilas decadentes e 

núcleos de menor importância”.111 Dos anos quarenta, o escritor Márcio Souza, informa que 

Itacoatiara, em poucas semanas, encolheu de “... 2.000 habitantes para 300 abandonados”.112 

No entanto, outras motivações que produziram diferentes trajetórias de vida também 

podem explicar a vinda destas pessoas para a capital. Por este viés, as experiências dos nossos 

entrevistados se mostraram, mais uma vez, como um poderoso índice de novos e outros 

sentidos históricos que deram a conhecer também a cidade de Manaus. 

Maria do Nascimento, dentre os entrevistados, foi a primeira a chegar. Corria o ano de 

1921, década de muitas e ferozes alagações, a de 1922, por exemplo, foi a maior enchente até 

então. Isto poderia nos fazer concluir que a família de Maria tenha sido, como tantas outras, 

expulsa do seu lago em Janauacá (mapa II) pelas cheias dos rios, tomando o rumo da 

combalida Manaus, mas que em meio às circunstâncias das terríveis alagações poderia parecer 

um caminho melhor. 

Todavia, Maria em nenhum momento se referiu as alagações, mesmo quando chamava 

para suas narrativas, as memórias de seus pais e avós. Explica a vinda de sua família para 

Manaus por conta da morte do seu pai “... no tempo que deu uma doença aqui em Manaus, 

chama-se peste negra”. Mesmo depois de receber a vacina, como lembra Maria, ele não 

resistiu, falecendo dez dias depois. 

Seu pai trabalhava na construção de canoas, com o que sustentava a esposa, dez filhos 

e mais uma tia com quem eles moravam. Construir canoas, ao contrário da agricultura, era 

uma atividade que não sofria maiores prejuízos com as grandes cheias que, como informava o 

Jornal do Comércio de 1920, estava destruindo os “... roçados e habitações ribeirinhas, 

deixando os habitantes sem abrigo e sem alimentos, na mais penosa contingência”.113 

A mãe de Maria ficou com uma prole numerosa para criar e nem casa mesmo possuía; 

em nenhum momento Maria do Nascimento mencionou qualquer agricultura por parte da 

                                                 
110 FILHO, Aloysio de Carvalho. Op. Cit., p. 07. 
111 RONDON, Frederico. Op.Cit., p. 152-153. 
112 SOUZA, Márcio. A Expressão Amazonense: do colonialismo ao neocolonialismo, p. 168.  
113 Jornal do Comércio. Manaus, “QUADRO NEGRO – A Situação Dolorosa Dos Habitantes De Varios 
Logares Ribeirinhos” de 09 de Março de 1920. 
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família, na qual poderiam servir de provisões e se sustentar até que as águas cedessem, parece 

que tudo que ganhavam vinha mesmo dos barcos construídos e concertados pelo pai. 

No entanto, Maria do Nascimento se lembrou que sua mãe “costurava só”; uma 

atividade, talvez, antes secundária, mas que na nova situação que se apresentava, sem o 

“chefe” da família, poderia representar o único sustento da casa, pelo menos nos primeiros 

momentos da família em Manaus, onde teriam melhores oportunidades com uma clientela 

maior e mais diversificada. 

As alagações de 20 e 21, decerto tiveram sua influência para a emigração da família de 

Maria do Nascimento do lago de Janauacá para Manaus. Todavia o grande drama que estavam 

vivendo era mesmo à perda do pai e marido, é este o acontecimento que, para Maria, 

provocou a mudança. Por outras alagações já tinham passado e permanecido no Janauacá, as 

águas de 1921 nem foram de grande monta, porém naquele ano o pai de Maria se foi, a 

situação deles – mais do que qualquer regime das águas que, há gerações, estavam 

acostumados – tinha mudado drasticamente. 

Não desejo banalizar os efeitos das grandes enchentes, a própria “peste negra” que 

vitimou o pai de Maria, provavelmente, foi uma das muitas conseqüências produzidas pelas 

águas incomuns dos rios. O “Quadro Negro”, pintado acima, nestes termos, informou “... a 

pandemia grippal e outras moléstias epidêmicas...” que assolam a região, ceifando a vida de 

centenas de moradores, “... sobretudo velhos e creanças”.114 

É comum até os dias de hoje, quando de grandes alagações, famílias inteiras virem 

para Manaus “passar a enchente”. Muitas permanecem na capital, engrossando a população, 

expandindo os limites urbanos, reinventando territórios e multiplicando sociabilidades; em 

compensação, outras retornam para os interiores de origem. Um censo demográfico, 

dependendo do momento (cheia/vazante) em que for realizado na região, pode apresentar 

variações bastante significativas. 

O censo de 1920, por exemplo, apontou para Manaus quase 70.000 habitantes, porém, 

a pesquisa data do auge da vazante dos rios (agosto/setembro) quando vários cursos d’água 

                                                 
114 As “outras moléstias” prendem-se especialmente as febres palúdicas comuns na Amazônia, sobretudo nas 
grandes alagações quando do recuo das águas vão formando numerosos pântanos propícios à disseminação do 
mosquito transmissor das febres. A “pandemia grippal” é uma herança da epidemia de gripe espanhola que 
atingiu o Amazonas em 1918/19, matando, só em Manaus, segundo dados oficiais, cerca de 2.000 pessoas, quase 
10% da sua população, podendo este número, segundo levantamentos de Loureiro, chegar à casa das 6.000 
mortes, cf. LOUREIRO, Antônio. Tempos de Esperança: Amazonas 1917-1945, p. 21-22, tópico chamado de “A 
Grippe” que entre a população ficou conhecida como a “peste negra”, uma alusão à famosa doença do século 
XIV que matou 1/3 da população européia. Talvez a doença (gripe) que, de fato, vitimou o pai de Maria Borél. 
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secam a tal ponto de isolar comunidades inteiras, levando os recenseadores a apenas inferir 

e/ou omitir os índices demográficos dos moradores das povoações ribeirinhas ou 

internalizadas floresta adentro. 

Em contrapartida, nas enchentes, especialmente quando o volume das águas supera o 

esperado, um recenseador teria grandes dificuldades de computar uma população de caboclos 

dispersos, a procura de terras altas e “enxutas”. Um povoado, outrora cheio de moradores, 

pode estar completamente submerso pelas águas e irreconhecível por parte dos pesquisadores. 

Em 1926 o prefeito Araújo Lima atribuiu a “Carestia de Vida” que assolava Manaus a 

“Causas Naturaes e lógicas”; as lógicas respondiam pela crise econômica galopante que 

arruinava as divisas do estado e as naturais representavam as alagações incomuns que 

continuavam se abatendo na região, o que, segundo o interventor federal, tinham em 1925, 

pelo “... refluxo da população do interior...”, elevado à população de Manaus em “... mais 

dez mil habitantes”.115 

Além de influenciar na economia da região – a borracha coletada na vazante, a 

castanha retirada durante as cheias, à juta plantada logo que as águas baixam e colhidas antes 

que subam, as madeiras que descem os rios para as serrarias apenas nas cheias, os jacarés 

menos perigosos e mais alcançáveis nas vazantes – o ciclo das águas, frente a uma população 

sazonal que se altera (sobe e desce) também de acordo com o regime das águas, tem uma 

marcante participação nos levantamentos demográficos na Amazônia. 

Por conta destas peculiaridades, os resultados dos censos no Amazonas sempre foram 

motivos de desconfianças por parte das autoridades locais e mesmo de certa “chacota” entre a 

população. Agnello Bittencourt contestou os 323.063 habitantes do censo de 1920, 

sustentando para o estado 450.000 moradores.116 

Conversando com o senhor Renato Chamma, morador antigo de Manaus, ele também 

fez o seu próprio censo de Manaus; desde a quietude da cidade de sua infância “... isso aqui 

tinha 100 mil habitantes, 120...” talvez, passando pela agitada capital da zona franca de 41 

anos atrás, “... 240 mil habitantes, 250...”, chegando à cidade de hoje com seus “... 2 milhões, 
                                                 
115 MENSAGEM . Dr. José Francisco de Araújo Lima, Prefeito de Manaus em 01 de Julho e 01 de Outubro de 
1926, p. 29. Os índices demográficos, nas décadas seguintes, ainda que não crescessem tão espetacularmente 
como antes, sinalizam a vivacidade de uma cidade que, mediante fluxo/refluxo de interioranos amazônicos, 
outros imigrantes nacionais e nascimentos contínuos, mantinha-se em ebulição constante. 
116 O historiador e ex-superintendente municipal pondera “... que este recenseamento foi effectuado no 
Amazonas, no mez de Setembro, época das vazantes dos rios, quando se tornam diffíceis as comunicações para 
o interior (...) impossibilitndo dessa forma, que os recenseadores fizessem um serviço completo. Houve 
necessariamente, vultosas omissões” . A população “exata” de Manaus, segundo o censo, foi de 69.959 
habitantes, cf. BITTENCOURT, Agnello. Corografia do Amazonas, p. 153-154. 
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deve ter uns 2, o pessoal diz que tem 2, eu acho também...”, meio milhão a mais dos 

oficialmente recenseados, “... eles não vão em tudo não meu amigo, tem muito beco...”, 

especialmente os que serpenteiam entre e ao longo dos igarapés da cidade de Manaus.117 

Quando a família de Maria Nascimento chegou em 1921, Manaus basicamente se 

confundia com o seu centro que, a partir do rio Negro ao sul, se projetava alguns quilômetros 

terra adentro. Eles foram morar no centro, em casa de parentes à rua Lima Bacuri, esquina 

com o igarapé de Manáos, vizinho ao rio Negro. 

O mapa a seguir, reproduz uma planta da cidade entre os anos de 1927 e 1929 e 

oferece uma idéia da Manaus em que veio morar Maria do Nascimento: 

 
MAPA IV 

FONTE: Mensagem, Antonio Botelho Maia. Prefeito de Manaus em 15 de Abril de 1937. 

                                                 
117 A majoração demográfica de Manaus nos cálculos de Renato Chamma, talvez se vincule ao fato de pela 
primeira vez ter sido recenseado e a contestação dos dados do IBGE, por sua vez, se deu depois de me perguntar 
se “eles” tinham ido à minha casa; após a minha negativa e por já saber que eu era morador do bairro de Novo 
Israel, recente ocupação de terras ao norte da cidade, distante do centro onde mora e, possivelmente, vinculado 
aos muitos “becos” desconsiderados pelos levantamentos que suscitou Renato. 
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A crítica situação financeira do estado começava a se mostrar irreversível; ao passo 

que em 1910, auge das cotações, a tonelada da borracha atingiu 655 libras, nos dias de “ano 

negro” de 1932, a mesma tonelada cairia para 34 libras. Entre um ano e outro, a Amazônia 

havia perdido 97% de seu produto interno bruto,118 representado, quase integralmente, pelas 

exportações de borracha. 

Observando esta amostra estatística podemos inferir a dimensão da crise sem 

precedentes nas receitas do estado que, segundo dados levantados por Eloína Monteiro dos 

Santos, se nos fartos dias de 1910 computaram 18 mil contos, em 1921, baixaram para 1/6 

deste valor e o valor das exportações que atingiu 78 mil contos em 1913, em 1921 mal 

conseguia sustentar a metade destes números.119 

Ainda que as conseqüências destes valores influíssem na vida da família de Maria do 

Nascimento, as noticias que, provavelmente, mais lhe chamaram a atenção foram as histórias 

mais pitorescas da cidade. Como a da moça que meses antes, em 20 de fevereiro de 1920, nas 

proximidades de onde Maria iria morar, havia sido devorada viva por um enorme jacaré. 

Na imprensa da época, este acontecido ficou registrado como o “caso Neca” que, 

segundo o jornalista Cláudio Amazonas, “... à falta de assunto mais palpitante...”, foi 

amplamente explorado pelos jornais repercutindo em toda a cidade. A cena horripilante se deu 

próximo ao porto de catraias à Rua dos Andradas, duas ruas abaixo da Lima Bacuri, que 

servia para a travessia da população entre o Centro e o bairro de Constantinópolis (mapa IV). 

Segundo Cláudio Amazonas, “Neca” era Enedina Souza de Alencar que, acusada de 

matar e enterrar a irmã hanseniana nos fundos do quintal em que morava, jurou no tribunal: 

“se eu for culpada quero que a maior fera do Amazonas me devore!”. Depois de inocentada 

pelo Juiz, uma semana depois, quando tomava banho e lavava roupa na ilhota do Caxangá, foi 

arrebatada pelo enorme réptil. 

A cena foi presenciada pelos catraieiros e trabalhadores das serrarias próximas, todos 

falaram à imprensa que o jacaré, com “Neca” entre suas mandíbulas, “... percorreu por três 

vezes o roteiro entre a boca do rio Negro e a curva do igarapé da Cachoeirinha, no sentido 

Norte/Sul...”,120 mergulhando em seguida para nunca mais voltar. “Neca”, como corria de 

boca em boca, podia ter enganado o Juiz, mas não escaparia da justiça divina manifesta 

através das formas mais surpreendentes. “Neca”, para a população, era a assassina da irmã. 

                                                 
118 Sobre estes números, cf. BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 25. 
119 SANTOS, Eloína Monteiro dos. A Rebelião de 1924 em Manaus, p. 36. 
120 AMAZONAS, Cláudio. Gonçalo, O Rei da Noite: peripécias de um certo marreteiro, p. 73-74. 
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Com o a passar dos anos, o incessante recontar da triste história de “Neca” foi 

assumindo formas de lenda, de uma estória exemplar para lembrar aos potenciais mentirosos 

seu destino. Muitas mães não hesitavam em “aconselhar” os filhos que ousassem faltar com a 

verdade, “vocês já esqueceram da história da Neca?”, provavelmente a própria Maria do 

Nascimento, com três anos de idade, a época, cresceria escutando as conseqüências desta 

“estória exemplar”.121 

A mãe de Maria foi se ajeitando na cidade, os serviços de costura começavam a render 

algum dinheiro e assim contornaram as dificuldades iniciais. Seu “ateliê” no centro era 

estratégico, próximo ao porto de catraias que os filhos usavam para ir deixar e buscar 

encomendas dos clientes da mãe caso morassem em Constantinópolis, onde desembarcavam 

em um outro porto de catraias. 

Maria do Nascimento não me narrou quase nada sobre casas flutuantes neste período 

em Manaus, mesmo quando da incrível cheia de 1922 que causou sérios prejuízos, 

preocupando moradores que começavam a se espalhar pelo litoral da cidade, como a mãe de 

Maria, moradora quase na esquina com o igarapé de Manaus que, como informa a imprensa 

da época “... encheu de um modo assombroso, ameaçando transbordar em alguns pontos”. 

E em alguns pontos, transbordou de fato, ali próximo, só que as ruas que desembocam 

para o igarapé da Cachoeirinha, “... estão transformadas em verdadeiros lagos”, a Ilha de 

Monte Cristo, quase desapareceu e no bairro de São Raimundo, “... as águas tomaram conta 

das habitações situadas a pouca distancia da margem do igarapé” da Cachoeira Grande ou 

de São Raimundo (mapa IV).122 

Mesmo considerando a pouca idade de Maria e da relação conflitante que no futuro 

envolveria ela e antigos moradores da “cidade flutuante”, que em 1968 “invadiriam” e se 

apossariam de suas terras no subúrbio de Manaus (questão a ser discutida na tese), seus 

silêncios sobre o assunto também são índices da tímida presença ainda destas experiências de 

moradia sobre as águas da capital. 

                                                 
121 Apesar de autores como Cláudio Amazonas e Moacir Andrade afirmarem que o “caso Neca” foi amplamente 
tratado na imprensa da época, vasculhando os jornais daqueles dias não encontrei uma só linha sobre o 
acontecido. Este fator só fez aumentar o caráter lendário e essência exemplar da estória ou história de “Neca”. 
122 Jornal do Comércio. Manaus, “A enchente phenomenal do rio mar – A de agora é alarmante” de 04 de 
Junho de 1922. Dois dias depois, outra manchete anunciava que “O rio continua a encher de maneira 
vertiginosa, invadindo os pontos do littoral (...) que pouco faltam para cobrir os paredões situados no porto (...) 
estão completamente alagadas as casas sitiadas no fim da rua dos Barés”, Jornal do Comércio. Manaus, “A 
Enchente Do Rio Mar” de 06 de Junho de 1922. 
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Sempre foi difícil, em meio a esta conjuntura, encontrar vestígios dos primeiros 

flutuantes de Manaus. Em uma documentação de governo, mensagens e relatórios 

confrontados, raras menções a estes modos de vida. Ainda assim, um olhar mais acurado 

sobre estas “fontes oficiais” nos permitiu entrever alguns dos instantes iniciais dos flutuantes 

pelo litoral da cidade. 

Mesmo não havendo uma alusão direta a estas experiências de moradia, algumas 

linhas nestes dispositivos legais sinalizam para as reconfigurações em processo na orla, e 

entre um detalhe e outro, em meio aos relances das falas oficiais, tal como os “relampejares” 

de Walter Benjamim,123 elas se mostram. 

Desta forma, comparando algumas leis das posturas municipais de 1910, quando 

Manaus vivenciava o seu último instante de “belle époque”, com as de 1920, em meio à crise 

configurada, é possível perceber alguns destes sinais que começavam a se fazerem mais 

atuante pelas ribeiras da capital. 

As normas de 1910 referentes à orla da cidade foram inscritas no Capítulo III com o 

título de “Pontes, Caes e Rampas”, e em seus cinco artigos tratava, grosso modo, do uso das 

ribeiras para carga e descarga de produtos. Nas posturas de 1920, o capítulo IV, referente à 

mesma temática, tem um título que seria igual aquele se não fosse por um detalhe, além dos 

três itens, há um acréscimo de um quarto: “Pontes, Caes e Rampas, Littoraes” . 

Procurando confrontar as sutilezas de uma e outra Lei, expomos abaixo ambos os 

títulos que em seus artigos iniciais pouco se diferenciam, rezando, a primeira vista, sobre as 

regras do uso das margens litorâneas. 

Primeiro as diretrizes de 1910, em seguida as de 1920: 

 
CAPÍTULO III 

Pontes, Caes e Rampas 
Art. 37 – É prohibido, sob pena de multa no valor de 30$000, fazer-se despejo de qualquer 
natureza nos caes da cidade, ou ainda nas margens do rio e igarapés. 
Art. 38 – É prohibido cravar pregos, argolas ou estacas nos caes ou rampas da cidade, e bem 
assim, moirões ou estacas nas praias do littoral, para amarração de embarcações. Ao infractor, 
multa de 50$000. 
Art. 39 – Nas travessas, esteios, etc., das pontes, não se prenderão botes ou outras quaesquer 
embarcações, sob pena de multa de 30$000. 
Art. 40 – Os objectos, volumes ou quaesquer artigos de industria  ou commercio, 
descarregados nos caes ou rampas da cidade, só poderão ser ahi conservados, e isto sem 
interrupção do transito público, o tempo preciso, para que seja providenciada sua remoção. O 
infractor pagará a multa de 30$000. 

                                                 
123 BENJAMIN, Walter. “Sobre o Conceito de História”. In. Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre 
literatura história da cultura, p. 224. 
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Art. 41 – É extensiva a disposição do artigo antecedente aos objectos, volumes ou artigos de 
commercio ou industria descarregado em quaesquer outros pontos do littoral da cidade, 
applicando-se ao infractor multa igual á do referido artigo.124 

 
CAPÍTULO IV 

Pontes, Caes e Rampas, Littoraes 
Art. 37 – As pontes, caes e rampas estão sujeitas as disposições relativas ao asseio das vias 
publicas em geral. 
Art. 38 – É prohibido fazer despejo de qualquer natureza junto as pontes, caes e rampas, assim 
como nas margens dos rios, lagos, igarapés e furos que banham os povoados do interior do 
Município. Ao infractor multa de 30$000. 
Art. 39 – Não é permitido amarrar embarcações de qualquer natureza nas travessas e esteios 
das pontes, sob pena de multa de 100$000. 
Art. 40 – É também prohibido cravar pregos, argolas ou estacas nos  caes e rampas para 
amarração de embarcações. Ao infractor, multa de 50$000. 
Art. 41 – Os objectos, volumes ou quaesquer artigos de industria ou commercio, descarregados 
nos caes e rampas de serventia publica, só poderão ser ahi conservados. E isto sem interrupção 
do transito publico, o tempo para que seja providenciada a sua remoção. O infractor pagará a 
multa de 30$000.125 

 

Embora oficialmente as ribeiras de Manaus sejam interpretadas apenas como espaços 

de trânsito de pessoas e mercadorias, tanto nas leis de 1910, como nas de 1920, pode-se 

perceber, à luz de uma análise a “contrapelo”, que os circuitos fluviais de Manaus se 

comportam para além desta cidade normatizada pretendida pelas linhas oficiais dos governos. 

Quando se proibia amarrar embarcações pelo litoral da cidade era uma tentativa das 

autoridades públicas de manterem “limpas” as margens, sobretudo do perímetro central, da 

presença de uma infinidade de embarcações como canoas, igarités, montarias, catraias, 

utilizadas pelos ribeirinhos não apenas como meio de locomoção, mas ainda estratégia de 

sustento e mesmo como formas de moradias.126 

E, por escapar a esta cidade normatizada, muitos destas experiências de moradia 

acabavam indo parar nas seções policiais e reclamações da imprensa em que sobressaiam, em 

meio às ironias, os tons de condenação a estes modos de vida descompassados com a cidade 

pretendida em seus Códigos. 

Assim é que o acontecido, em 1920, com José de Oliveira ganhou as páginas 

impressas; José, a exemplo dos “extravagantes milionários, tinha como residência uma 

canoa” e na tarde de 04 de agosto “... espertos larápios roubaram à residência...” de José, 

                                                 
124 CÓDIGO , Posturas Municipais de 1910, pp. 11-12. Grifo meu. 
125 CÓDIGO , Posturas Municipais de 1920, pp. 11-12. Grifo meu. 
126 As igarités, por exemplo, um pouco maiores que uma canoa, eram embarcações cobertas, em sua proa, com 
palha de buçu para o abrigo do calor e das chuvas. 
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levando, como detalhou a folha: “... um sacco de roupas, uma rede, um chapéo, um par de 

chinellas e teréns de cosinha”.127 

Em 1928 foi à vez de João de Oliveira e Armindo Pereira denunciarem à imprensa o 

furto de duas espingardas ocorrido em sua residência, “... uma alvarenga ancorada junto a 

Serraria Sá...”, na orla sul do rio Negro, a chamada frente da cidade. É possível que ambos os 

denunciantes fossem trabalhadores na dita serraria e ancorar ali a sua moradia, praticamente 

anularia o tempo e os gastos do deslocamento para os serviços que, a julgar pelo material 

furtado dos dois, poderia ser inclusive de vigilância da própria serraria.128 

Morar nas ribeiras, ter igarapés como referências que situam e identificam constitui 

uma experiência sempre muito viva em Manaus e que, podemos acrescentar, foi uma cultura 

sempre revificada pela presença de caboclos ribeirinhos que continuavam aportando na 

cidade, uns, para “passar a enchente”, outros fixando moradia permanente na capital.129 

Espaços possíveis de moradias ribeirinhas com suas barracas, tapiris, palafitas e, em 

seguida, com casas flutuantes; de sustento para pescadores, canoeiros, catraeiros, lavadeiras, 

marítimos e regatões, profissões todas ligadas ao rio. Espaços dos divertidos banhos, às vezes 

denunciados na imprensa, por eventuais bebedeiras, jogatinas e nudez de banhistas mais 

audaciosos; e, ainda, circuitos fluviais que se comportavam como balizas de endereços e 

referências de lugar no interior da urbe, símbolos que tornam inteligíveis diversas 

sociabilidades vivenciadas por seus moradores. 

No código de 1920 se nota ainda, diferente do de 1910, que as normatizações das 

ribeiras alcançariam “os povoados do interior do Município”, justamente os instantes de 

constante afluxo para Manaus destes interioranos, como que já tentando condicionar esta 

população às regras que deveriam seguir na capital, principalmente no que tange as vivências 

nestes locais, territórios aonde estes ribeirinhos, há gerações, experenciavam suas vidas. 

São também estas possibilidades, dissimuladas pelas linhas das leis, que as autoridades 

sempre procuraram combater, ciosas para com os espaços mais estratégicos da cidade que 

deveriam permanecer, além de higiênicos, totalmente desobstruídos de qualquer rugosidade 

                                                 
127 Jornal do Comércio. Manaus, “Os Buliçosos” de 05 de Agosto de 1920. O itálico na palavra “residência” é 
do próprio JC, realçando o escárnio com o qual deu a notícia sobre o assalto à casa de José Pires, assalto que na 
nota é uma questão secundária, em destaque, o que realmente prepondera é a ironia para com a original forma de 
moradia de José. 
128 Jornal do Comércio. Manaus, “Os Buliçosos” de 11 de Setembro de 1928. 
129 Pude perceber esta vivacidade quando no mestrado estudando a Manaus da Borracha (1908-917), pretendida 
como moderna, de igarapés que deram lugares a extensas avenidas ou que foram “vencidos” pelas pontes de aço, 
mas que ainda permaneciam como marcas culturais fortemente presentes no cotidiano da população. 
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que comprometesse a estética do litoral e o fluxo de mercadorias, sobretudo em sua orla sul 

no rio Negro, a chamada frente de Manaus na qual está o seu imponente porto flutuante, um 

dos seus símbolos de modernidade, porta pela qual a capital se abria para o mundo. 

Sendo estratégico o acréscimo ao Código de 1920, não apenas do item “Littoraes”, 

mas, de dois novos artigos que rezavam justamente sobre a orla não apenas enquanto espaço 

de circulação de produtos, mas ainda como lugares de moradias, nos fazendo crer que as 

autoridades públicas, não podendo conter a ocupação das ribeiras, preocupados com a 

impactante crise que os impedia de arcar com várias de suas responsabilidades administrativas 

como a fiscalização/policiamento de seus espaços urbanos, tentavam ao menos disciplinar 

este processo em marcha na cidade. 

Nestes termos, vejamos o que prescreve os artigos “extras” de 1920: 

 
Art.42 – Em toda a faixa do litoral do Município , onde houver habitações, não só na cidade, 
como nos povoados ou próximo deles, é prohibido fazer excavações, assim como extrahir 
pedras, sobretudo as que amparam os barrancos e impedem as erosões produzidas pelas águas 
pluviaes. O infractor incorrerá na multa de 50$000, ficando ainda obrigado a reparar á sua 
custa, no prazo que lhe for determinado, os prejuízos causados, sob pena de nova multa no 
dobro da primeira. 
Art.43 – Os moradores das margens dos rios, lagos, igarapés e furos são obrigados a 
conserval-os limpos de paos, aningas, canaranas ou mururés em frente as suas casas, até uma 
distancia razoável, sob pena de multa de 30$000.130 

 

As posturas municipais de 1920 ao ratificarem ainda a proibição na “... zona urbana e 

suburbana de edificação de casas cobertas de zinco ou de palha...”,131 materiais costumeiros 

nas casas dos imigrantes do interior contribuíam igualmente para o agravamento do setor de 

habitação na cidade de Manaus. 

No entanto, frente ao refluxo da população da hinterlândia amazônica e a imigração de 

outros nacionais que continuavam aportando na cidade em transformação, criando novas 

demandas urbanas, deixavam a Lei sem grandes efeitos práticos. 

O senhor João Aprígio, por exemplo, paraibano, em 1964 declarou aos pesquisadores 

Serra e Cruz que, frente à difícil situação em que se encontrava sua família em 1920, resolveu 

“construir uma casa sobre troncos a fim de abrigar a família e poder continuar a alimentá-

la, pois, o meu ganho era todo absorvido pela comida. Essa casa era localizada no litoral de 

Educandos” .132 

                                                 
130 CÓDIGO , Posturas Municipais de 1920, p. 12. Grifo meu. 
131 CÓDIGO , Posturas Municipais de 1920. Cap. VIII, Art. 94, p. 22. 
132 Depoimento dado a SERRA, Celso Luiz Rocha e CRUZ, Wilson Rodrigues da. Op. Cit., p. 35. Grifo meu. 
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A orla central de Manaus, com crise ou sem, permaneceu como um espaço de intensa 

movimentação, uma paisagem social cotidianamente animada pelas mais variadas formas de 

convivências sociais. É fato que algumas tonalidades desta paisagem, com a crise econômica, 

passaram por uma significativa transformação. 

Os navios saindo apinhados de borracha com destino a Europa e Estados Unidos e 

chegando abarrotado dos requintes culturais que os poucos ricos da borracha podiam comprar, 

foram se tornando cada vez mais incomuns; os “transatlânticos” repletos de visitantes e 

negociantes foram escasseando com o passar dos anos, deixando o porto de Manaus menos 

interessante para os passeios de fim de semana, quando diversos manauenses iam às docas da 

“Harbour”  contemplar não apenas estes gigantes dos oceanos ali ancorados, mas observar 

também seus passageiros, aquelas “gentes” diferentes, falando uma língua “esquisita”, seu 

porte, suas roupas e suas comidas. 

Ainda assim, a frente da cidade continuou como um território social resignificado 

pelas mais diferentes experiências; ao lado dos grandes navios que diminuíram, mas nunca 

pararam de aportar na capital, seguiram os serviços dos catraieiros, barqueiros ou “simples” 

canoeiros que vinham a Manaus vender sua produção interiorana: carvão e madeira como 

faziam a família de Vivaldo e Sebastião Garcia, outros traziam suas verduras, couros de 

animais, ervas medicinais, alguma borracha, “bichos de casco” e muitas frutas, a exemplo das 

melancias que o pai de Edneia Cortezão vinha revender na cidade. 

Eles iam aportando em outros ancoradouros que, contrariando as posturas de 1920, 

iam se formando em outros pontos do litoral. O pai de Vivaldo, por exemplo, vendia seu 

carvão na chamada “Ponte do Cabral”, debaixo da primeira ponte, sobre o igarapé de Manaus 

na avenida Sete de Setembro; um cais improvisado, mas que parecia servir muito bem as 

necessidades dos vendedores de carvão e madeira que vinham do interior, “... ali era Ponte 

Cabral, então era ali que era o ponto do, dos pessoal dos interiores vender carvão ali...”. 

Sebastião, por sua vez, desde os 14 anos também vinha vender carvão na cidade, mas 

preferia ancorar no paredão do Mercado Público, bem na frente da cidade, neste ponto, com o 

passar dos anos foi se formando uma espécie de feira “paralela” ao tradicional Mercado em 

que diversos interioranos iam negociar diretamente suas mercadorias, mesmo quando das 

cheias que, como me narrou Sebastião, “... todo o dia as canoa encostavo na beira, aí quando 

secava muito, fazia aquelas barraca na beira (...) quando o rio enchia, a gente ia pra canoa 

di novo, é vendia na canoa, secava a gente ia pra terra...” . 
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A mesma feira da infância nos anos trinta de outro entrevistado, Renato Chamma, 

antigo comerciante da frente de Manaus e que experimentou muitas transformações que 

estavam conferindo novas formas ao rosto da capital, futuro território da “cidade flutuante” de 

Manaus, antecedida, segundo Renato, pelas feiras na praia do Mercado Central, pelos 

barrancos onde as lanchas atracavam, pelos portos de lenha que reapareciam e por um ou 

outro flutuante, “... tinha um flutuante, só um flutuante! Senhor Paulo Aprígio...” que se 

integrava a paisagem social da cidade e ao território das brincadeiras de Renato Chamma. 

Ali, como contou Renato, tinham dois vendedores de lenhas; Renato e seus colegas, 

muitos dos quais, filhos de Paulo Aprígio, cansaram de roubar suas lenhas, “... eles tinham 

que ficar de vigia...”, para ascender e pular suas fogueiras de São João. O flutuante que “... 

era afastado da terra...”, era um dos principais pontos das brincadeiras de manjas (pegador) 

da turma de Renato que, durante o corre-corre, nadavam até sua varanda conseguindo escapar 

da manja perseguidora. 

Num desses mergulhos, Renato quebrou a cabeça em um tronco escondido sob as 

águas negras do rio, abrindo-lhe um profundo corte que, junto com as lembranças, ficou a 

imensa cicatriz que se destaca sobre sua cuca quase calva e esbranquiçada, mas que ele fez 

questão de abaixá-la para me mostrar sua cicatriz, como se fosse um troféu de guerra. 

O poeta amazonense Thiago de Mello relembrando os sons da cidade de sua infância 

nos anos trinta e quarenta, ou os “ingredientes sonoros da nossa cultura” como prefere 

chamar, destacou, como um dos elementos, os sons dos apitos das diversas embarcações que 

avisavam suas chegadas e partidas. Sons que tantas vezes repetidos se tornaram tão íntimos 

entre os moradores das ribeiras que muitos sabiam particularizar as embarcações apenas pelos 

sons de seus apitos. 

Segundo o poeta, “nas casas da orla dos Educandos...”, quando a lancha “Xiborena”, 

que fazia linha (viagens) para o Careiro, Janauacá e paranás do Curari e Xiborena, ainda no 

meio do rio apitava, “... o caboclo respondia com a cantiga que o povo inventou: ♪A 

Xiborena quando vem lá do Careiro/Vem fazendo fumaceiro/com vontade de chegar♪” .133 

Todavia, se para Mello este sons eram lembrados sob a luz de uma nostalgia, para “Os 

moradores do littoral, no trecho que vae do mercado publico ao igarapé dos Educandos...” 

estavam se tornando uma tormenta, tanto que foram à imprensa denunciar as lanchas que 

faziam linha para o Careiro. Segundo os reclamantes, todos os dias pela manhã, por mais de 

                                                 
133 MELLO, Thiago de. Op. Cit., p. 45-46. 
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duas horas, ficavam apitando para anunciar aos tripulantes das embarcações que vão a 

reboque, a sua partida, quando todos já “... conhecem, de sobra, a hora da partida das 

lanchas para aquella localidade, sendo, portanto dispensável estes constantes apitos que 

tanto incommodam...”.134 

Mário dos Santos, morando em flutuante no igarapé dos Educandos a partir de 1954, 

me contou que quando desejava ir ao Manaquiri, sua terra natal, atravessava primeiro de 

catraia dos Educandos desembarcando no porto da rua dos Andradas, indo em seguida para a 

frente da cidade pegar algum motor que fazia linha para o Manaquiri e que as vezes ficavam 

ancorados em um grande flutuante comercial chamado “Paraíba”, estacionado naquela águas. 

Mas deixemos Mário nos contar um pouco destas suas viagens: 

 
a gente que pegava o motor, como por exemplo o “Central do Brasil” que levava passageiros lá 
para o Manaquiri e também reboque, ele encostava lá, as vezes no flutuante do “Paraíba” para 
os passageiros embarcarem, então as 9:00 horas ele atracava, a gente ficava rodando aí na 
frente da cidade para pegar os reboques, dava 2,3,4 voltas e aí quando dava 10:00 horas, ia 
embora, quem tivesse amarrado, ia, quem tivesse atrasado ficava, porque não tinha mais como 
[atracar] no rodo [Roadway/porto flutuante], só embarcações maiores, embarcações pequenas 
não atracavam no rodo, atracavam tudo aí nos flutuantes. 

 

Estas outras narrativas urbanas projetam uma orla da cidade bem diferente, por 

exemplo, do porto sem vida que carregam as descrições de autores tradicionais para os quais o 

passado de Manaus, digno de nota, se encerra junto com o fim de sua belle époque gomífera. 

Quanto aos instantes posteriores, apenas algumas linhas, como se este tempo pretérito não 

descrito, não lembrado e não discutido, pudesse, de alguma forma, materializar a cidade 

pretendida como “inexistente”. 

Luiz de Miranda Correa, representante de uma vanguarda intelectual manauara, em 

obra de 1969, comemorativa ao tricentenário de fundação de Manaus, analisando, a partir dos 

anos vinte, o quadro do movimento do Porto e oferece uma amostra desta cidade delineada, 

cultural e economicamente vegetativa: 

 
A melancolia que tomava conta da cidade, a apatia de uma elite que se entregava 
fatalisticamente a derrota total, pareciam paralisar as instalações e dependências outrora 
movimentadas do porto de Manaus. 
Era a decadência, uma longa noite de inércia e desencanto baixava sobre a metrópole do Rio 
Negro... .135 

 

                                                 
134 Jornal do Comércio. Manus, “Queixas do Povo” de 25 de Janeiro de 1922.  
135 CORREA, Luiz de Miranda. Roteiro Histórico e Sentimental do Rio Negro, p. 63. Grifo meu. 
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A estes discursos, que pretendiam “congelar” a cidade em seu tempo belo, não 

interessavam, a menos que fosse para condenar, todo o reordenamento urbano em voga na 

capital que, partindo da orla central começou a empurrar os limites na cidade em outras 

direções, inventando e reconstruindo territórios para as suas casas, seus trabalhos e seus 

lazeres; recriando sociabilidades que, por intermédio dos mais diferentes valores, acaloravam 

as disputas na urbe em mudança. 

Uma olhadela nas seções policiais da imprensa e também podemos entrever algumas 

destas trajetórias sociais no interior da urbe nas quais não faltam referências de endereço que 

nos levam a orla, aos barrancos e as águas da cidade. 

Francisco da Costa, morador do bairro da Cachoeirinha, encontrou morto “... no logar 

denominado Igarapé da Raiz, naquele bairro”, um homem de 75 anos de idade “... que era 

de cor preta...”. No igarapé do Crespo, o cearense Sebastião “de tal” , foi encontrado morto, 

seu afogamento teria se dado “... em conseqüência de alguma syncope...” que o surpreendeu 

quando pescava no igarapé e, em 1929, moradores da cidade pediam atenção da Saúde 

Pública “... para um homem atacado de morphéa que permanece num fluctuante...”  no 

igarapé de São Vicente.136 

Em direção ao bairro de São Raimundo, no igarapé da Castelhana (mapa IV), quando 

catavam lenha nas imediações encontraram morta em uma barraca na margem Maria “de tal”  

que, segundo os legistas, “... já estava doente, havia muito tempo...”; “Pessoas residentes à 

margem do igarapé de Manáos”, entre as ruas Sete de Setembro e Lauro Cavalcante, centro 

da cidade, reclamaram contra “uns desoccupados” que, para aliviar o calor, vão tomar banho 

no igarapé a luz do dia, “... completamente nus...”.  137 

Segundo o Diário da Tarde, “... o malandro José da Silva Oliveira, 19 anos, residente 

á margem do igarapé da Cachoeirinha”, fora preso sob a acusação de ter “furado” um menor 

que ali vendia laranjas; na praia de São Vicente, o agricultor Raimundo Soares que ali reside, 

foi preso por embriaguez. Saturnino de Carvalho, “... residindo num flutuante no igarapé de 

Manaus...”, foi à polícia denunciar uma “gang de desordeiros” que tentou lhe agredir quando 

se dirigia para casa.138 

                                                 
136 Jornal do Comércio. Manaus, 10 e 26 de Março de 1926; Queixas do Povo de 24 de Julho 1929. Grifo meu. 
137 Jornal do Comércio. Manaus, Queixas do Povo de 05 de Setembro de 1927 e 05 de Maio de 1929. 
138 Diário da Tarde. Manaus, Polícia e Ruas de 01 de Abril e 11 de Outubro de 1937 e O Jornal. Manaus, 
Polícia e Ruas de 20 de Abril de 1948. 



 101

Na Constantinópolis de 1928, um dos lugares mais conhecidos e habitados era o “Alto 

do Bode”, um barranco fronteiriço ao rio Negro, cujo desabamento foi anunciado na 

imprensa. Na queda, o barranco saiu “... arrastando a barraca de uma pobre família alli 

residente”. Não houve vítimas, escapando mesmo “... uma senhora, que se achava doente na 

barraca...”, a casa junto com os “trens alli existentes”, foi para o fundo do rio. Tudo isto, dias 

depois dos moradores de outro barranco em frente a “Sociedade Beneficente Sportiva de 

Constantinopolis” terem assistido a terra levar também seus barracos para o fundo do rio.139 

Ao que indica o recrudescimento das posturas municipais de 1938, os artigos de 1920 

tinham se tornado leis mortas. As posturas de 38, tentando outra vez disciplinar as 

construções na capital, trazem uma discriminação minuciosa dos prédios de moradia, 

discutindo conceitos em separado de “Habitações Coletivas” e “Casas Populares”, proibindo 

“ ... terminantemente as construções de cortiços, estalagens, estâncias e albergues”, ingerindo 

na construção de “apartamentos”, “ hotéis” e “vilas”, atingindo o maior número de moradias 

que só se pluralizavam no perímetro urbano e suburbano da capital, chegando, finalmente, no 

artigo 151, “Aos prédios construídos em todo litoral da cidade...”.140 

Constantinópolis foi onde desembarcaram, no inicio dos anos quarenta, Vivaldo 

Correa e a mãe. Vivaldo, quase dois anos antes, havia perdido o pai;141 seus irmãos mais 

velhos foram casando e formando suas famílias, espalhando-se pelo Manaquiri e Manaus; 

suas irmãs, acompanhando os maridos e/ou procurando empregos também tomaram a direção 

da capital, mesmo caminho que as palavras da mãe de Vivaldo: “... meu filho, embora daqui 

que aqui não tem futuro não!”, estavam apontando e, posteriormente, seguindo; Manaus, por 

conta desta perda familiar, também tinha se tornado seu destino. 

A mãe de Vivaldo se viu sozinha com seu filho, com pouco mais de seis anos de 

idade, nas terras baixas do Manaquiri. Os árduos trabalhos que garantiam a sobrevivência da 

família, agora sem o pai e irmãos mais velhos, ficavam praticamente impossíveis de serem 

realizados por uma senhora e o seu caçula que, mesmo confuso com a sucessão de eventos 

                                                 
139 Jornal do Comércio. Manaus, Desastre em Constantinopolis – Diversas Notas de 02 de Maio de 1928. 
140 CÓDIGO , Posturas Municipais de 1938. Cap. III, pp.15-17 e p. 23. Grifo meu. 
141 Importante destacar que nas duas primeiras entrevistas Vivaldo associou a perda de seu pai à separação de sua 
mãe, apenas em nosso quarto encontro ele relacionou tal perda à morte de seu pai. Vivaldo, logo depois de uma 
longa reticência em sua fala e seus gestos, passou tão rapidamente pela palavra morte que só quando a conversa 
já se aprofundava me lembrei que nas primeiras entrevistas ele tinha me dito “... meu pai separou da minha mãe 
né...”. Senti que, naquele momento da entrevista, ponderando as duas analogias de Vivaldo, poderia desconcertá-
lo, entristecê-lo, fazendo-o reviver mágoas passadas. Neste ponto, as variáveis podem ser muitas: a vergonha, 
culpa e/ou revolta pelo abandono do pai ou a difícil e penosa aceitação de sua morte. Não sei quais destes ou 
outros sentimentos que nem desconfio prevalecem, nem mesmo se vou descobri-los em conversas futuras, só sei 
que, sejam quais forem, são ainda muito vivos nos silêncios de Vivaldo. 
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que estavam transformando suas vidas, lembra muito bem do “... trabalho sacrificoso [que 

era] fazer carvão, fazer caera...” que, em regra, era uma atividade dos homens adultos. 

Além da carvoaria, Vivaldo Correa e a mãe se viram ainda alijados do importante 

sustento advindo da pesca, prática tipicamente masculina. Sozinhos, não conseguiriam ainda 

trazer a remo até Manaus, o pesado batelão cheio de carvão; sem contar que os acordos para o 

aluguel da embarcação no Manaquiri e as negociações para a venda em Manaus, na Ponte do 

Cabral, sempre foram de responsabilidades do pai de Vivaldo que, bom de “lábia”, conhecia 

as pessoas e, sobretudo, as palavras certas para iniciar as conversas e fechar os acordos. 

Em Constantinópolis eles foram morar em outro perímetro concorrido do bairro, a 

populosa Baixa da Égua, na casa alugada de uma tia “... que morava ali né, há muito 

tempo...”. A Baixa da Égua era margeada pelas águas do rio Negro e igarapé da Cachoeirinha 

e a mãe de Vivaldo, começou a lavar roupa para sustentar a família acrescida ainda por uma 

filha que reencontraram em Manaus. 

Por conta das lavagens de roupa de sua mãe, Vivaldo passou a conhecer muito bem o 

porto de catraias na Rua dos Andradas, vizinho a casa de Maria do Nascimento que a época já 

não morava mais na Lima Bacuri. Ela havia casado em 1939 com seu Oscar Borél, 

pernambucano recém estabelecido na capital, indo morar, de início, na avenida Eduardo 

Ribeiro, ainda no centro, em seguida, Oscar adquiriu grandes extensões de terras nos 

subúrbios da cidade, se mudando com a mulher e os primeiros filhos. 

Vivaldo ia levar e buscar no centro, as trouxas de roupas das famílias sírio-libanesas e 

portuguesas, principais clientes de sua mãe. Para tanto, ele tomava a catraia nas imediações da 

Baixa da Égua e “... atravessava ali para a rua dos Andradas (...) naquele tempo era só 

catraia mesmo (...) subia pegava aquelas trouxa de roupa, voltava de catraia e vinha embora 

pro Educandos...”. Sua mãe em seguida, junto com outras lavadeiras, seguia até as 

imediações do Mercado da Cachoeirinha no igarapé encachoeirado do Pancada, de águas 

limpas que, com me narrou Vivaldo, era um “pedral”  de água “... bem limpinha...”. 

Vivaldo não esqueceu o alarido das lavadeiras de manhã, bem cedo, na porta das casas 

a perguntarem: “... dona fulana, a senhora vai lava roupa, a senhora vai pra lá, pro Pancada 

hoje?”, em caso afirmativo juntava-se as outras e iam bater na porta das demais casas, 

formando um espécie de cordão de lavadeiras, trouxas na cabeça a desfilar pelas ruas de terra 

da Baixa da Égua e do bairro dos Educandos; alguns “moleques”, como o próprio Vivaldo, 

poderiam engrossar o “desfile” e o alarido que seguia em direção ao igarapé do Pancada. 
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Nos primeiros anos na Baixa da Égua, Vivaldo Correa para ajudar à mãe e ainda dar 

vazão às farras juvenis na companhia de outros meninos, por 2 ou 3 tostões tostões, ia 

carregar vários cachos de bananas que alguns comerciantes dali compravam dos interioranos 

que iam negociar suas frutas naquela praia, “... era aquela festa, até desocupar [a praia] levar 

toda a banana lá pra cima...”. 

Moraram na Baixa até por volta de 1944/45, quando atravessaram de vez o igarapé dos 

Educandos indo residir no bairro da Cachoeirinha, incrustado ao centro e que se iniciava 

depois da Primeira Ponte da avenida Municipal que atravessava o igarapé de Manaus, ligando 

o bairro ao centro (mapa IV). 

Neste tempo, a cidade vivia o frenesi dos Acordos de Washington que tinham sido 

assinados em 1942 e, oficialmente, durariam até 1947. Em síntese, os acordos entre brasileiros 

e norte americanos, eram parte do esforço brasileiro de guerra e visavam estimular e investir 

na produção da borracha amazônica, decisiva na composição do material bélico dos aliados 

motivando um breve e desorganizado período de ressurgimento econômico para o estado. 

Uma das principais conseqüências deste processo foi à massiva reentrada de 

imigrantes nacionais no estado, especialmente de nordestinos. Ainda que longe das incríveis 

cifras do início do século XX, representavam um contingente significativo de pessoas a 

aportar em Manaus, todos atraídos pelo novo “canto da sereia”, com suas promessas de 

fortuna fácil, que os Acordos de Washington pareciam entoar. 

Se em 1932, o general Rondon estimou para Manaus 62.000 habitantes,142 o censo de 

1940 apontava 106.399 moradores e apenas entre 1941 e 1945, segundo Benchimol, tinham 

entrado em Manaus cerca 152.138 imigrantes.143 Mesmo considerando o posterior retorno de 

muitos destes, outros ficaram na capital, unindo-se a antigos conterrâneos que, ao contrário de 

uma narrativa clássica/oficial defensora do abandono completo da cidade, mesmo com a crise 

dos anos vinte, permaneceram na cidade ou continuaram imigrando nos anos seguintes. 

É preciso não esquecer que levas imigratórias se precipitavam sobre o Amazonas 

desde 1870 e que muitos, querendo escapar ao trabalho semi-escravo nos seringais, preferiam 

ficar na capital, onde, com o passar dos anos, por intermédio de casamentos, filhos, negócios 

e serviços foram forjando uma relação íntima com a cidade, apropriando-se de modos de vida 

                                                 
142 É preciso considerar que os dados populacionais apresentados por Rondon são frutos de estudos empíricos e 
nenhuma base científica possui. Ainda assim, eles se mostram extremamente preciosos, por serem um dos 
poucos referentes à região amazônica, ainda mais em um momento que os levantamentos demográficos oficiais, 
por conta dos acontecimentos Varguistas, estavam suspensos em todo Brasil.    
143 BENCHIMOL, Samuel. Op.Cit., p. 30 e 249-250. 
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do lugar, em um enraizamento social que os impediu de retornarem aos lugares de origem; 

mesmo os que voltaram, tão logo as chuvas escasseavam e as promessas de dias melhores 

eram alardeadas no Amazonas, movimentavam-se outra vez em sua direção. 

O anunciado como primeiro morador de flutuante em Manaus, o senhor João Aprígio, 

por exemplo, era natural da Paraíba, casado em Manaus, pai de muitos filhos, trabalhador, 

imigrante das primeiras levas do XX.144 Outros exemplos foram surpreendidos nas 

entrevistas, entre 1942/43, de Samuel Benchimol com alguns nordestinos que aportavam 

novamente em Manaus, chamados pelo autor de “re-imigrantes”,145 índices sociais que 

conseguem contradizer esta cidade que demograficamente se esvaziava, abandonada, de onde 

todos fugiam. 

É o caso do potiguar Miguel de Melo, vindo para Manaus pela primeira vez em 1907, 

retornou em 1931 e “agora [42/43] está novamente de volta”; João de Souza do Canindé 

cearense veio em 1898, retornando em 1932 e agora em 1942. Cezar de Lima, vindo de 

Fortaleza em 1900 declarou: “Casei-me com uma amazonense, filha do [rio] Purus. Os meus 

filhos já estão grandes. Meus pais já morreram. Nada me prende mais por lá”; finalmente, 

um retirante de Sobral, que imigrou pela primeira vez em 1909, depois disso dois retornos ao 

Ceará, em 1918 e 1922, em 1943 “re-imigrava” definitivamente, “a minha terra já é o 

Amazonas. Casei-me aqui, tive filhos amazonenses, fiz amigos, criei outra convivência”.146 

A família de minha entrevistada, Francisca Malta, vinda do Canindé foi uma das que 

chegaram neste período, desembarcando na cidade em 1943. Ela tinha pouco mais de seis 

anos de idade, seu pai Francisco, tinha se alistado como soldado da borracha, não porque se 

encantou com o “canto da sereia” ou porque acreditava no ufanismo patriótico dos discursos 

políticos da época,147 o que lhe trouxe a Manaus, segundo as lembranças de Francisca, foi “... 

o medo da Guerra, vinha fugindo da guerra [trazendo] os filhos e a mulher”. Assim, trocou 

os campos de batalha na Europa pelos campos de extração de seringa na Amazônia. 

                                                 
144 SERRA, Celso Luiz Rocha e CRUZ, Wilson Rodrigues da. Op.Cit., p. 35. 
145 BENCHIMOL, Samuel. Op.Cit., p. 269. 
146 Ibid, p. 268-269, 271, 285, 303-304. 
147 Em um Boletim da Associação Comercial do Amazonas de 1942 encontramos o discurso, “Avante, 
Seringueiros”, síntese deste clima patriótico que conclamava todos a lutar contra um inimigo e uma ideologia 
que a maioria daqueles homens nunca ouviram falar: “Chegou o momento em que todos nós devemos por a 
disposição da Pátria, todos os nossos esforços, até mesmo o nosso próprio sangue! O Brasil vencerá o inimigo 
ousado (...) Nós, brasileiros, não sabemos recuar. Avante, pois, para a luta. Não é porém, com as armas na 
mão, que a Pátria, reclama o vosso auxilio (...) É ela a faca, cortando as nossas seringueiras para a colher o 
leite, precioso produtor da borracha, que formareis no batalhão da vitória! Nós e nossos aliados precisamos de 
borracha para preparamos o material bélico com que devemos subjugar o inimigo atrevido que ousou afrontar-
nos (...) Eis pois, seringueiros, avante!” , Boletim, Associação Comercial do Amazonas. Manaus, Nº 15 – Ano 
II, Outubro de 1942, p. 08. Grifo meu.        



 105

Nestes termos, logo que desembarcou em Manaus, ele trocou de nome, Francisco Luiz 

Gonzaga da Silva por Francisco Oliveira Pedroza, conseguindo driblar os agentes do governo 

para, em seguida, desertar indo morar com a família no longínquo rio Jutaí, afluente do rio 

Solimões nas cabeceiras rio acima, próximo às fronteiras com a Colômbia e Peru (mapa III). 

Ir para a Amazônia, como fez Francisco Pedroza, era uma das alternativas para muitos 

homens “... fugirem à convocação para a Força Expedicionária Brasileira que lutava na 

Itália” , outros, no entanto, sobretudo os mais jovens, se dirigiam para a região guiados pelos 

apelos da aventura, pelos boatos, estimulados pela “gratuidade” das passagens ou 

simplesmente para conhecer a terra.148 

Muitos, como acordado em seus alistamentos e depois de um breve período em 

Manaus, onde eram alojados na hospedaria dos imigrantes, até se dirigiam aos seringais 

combinados. Porém, especialmente depois das primeiras inaptidões com o meio natural e, 

sobretudo, quando dos primeiros entreveros com os seringalistas, seus patrões, desertavam em 

massa pelo interior mesmo, voltando à maioria para a capital, aonde fixavam residência ou 

retornavam as suas terras de origem, neste ponto seu Francisco Pedroza foi uma exceção. 

Ele permaneceria em um seringal no rio Jutaí pelos próximos cinco anos, até sua 

morte em 1948. Era mais comum, por exemplo, o que aconteceu no rio Jaú, igarapé das onças 

quando no inicio dos anos quarenta alguns “... soldados-seringueiros, recrutados no Nordeste 

e Rio de Janeiro (...) desentenderam-se com o senhor Francisco Bezerra”, dono do seringal e 

depois de uma rápida estadia ali debandaram rapidamente para a capital.149 

A esta população egressa do nordeste se juntavam outros tantos de interioranos 

amazônicos que procuravam também obter alguma vantagem dos tais Acordos de Washington 

que como salienta Marcio Souza, nunca foram, embora tivessem sido apresentados com tais, 

“... um plano de valorização regional a longo prazo...” ,150 tanto que os investimentos 

cessaram tão logo a Guerra se decidiu, em 1945, deixando centenas de “soldados” sem soldos 

e sem perspectivas pelos interiores a mercê principalmente da fome e das doenças, sentença 

de morte para quem insistisse em permanecer nos seringais abandonados. 

Depois de 1945, ondas sucessivas de “ex-soldados” (nordestinos e ribeirinhos) partem 

para Manaus, convulsionando de vez uma cidade totalmente despreparada para atender as 

novas demandas urbanas desta população por trabalho, alimentação e espaços de moradia e 

                                                 
148 BENCHIMOL, Samuel. Op.Cit., p. 359. 
149 LEONARDI, Victor de Barros. Os Historiadores e os Rios: natureza e ruína na Amazônia brasileira, p. 145. 
150 SOUZA, Márcio. Op.Cit., p. 169. 
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lazer, alargando de vez os limites da capital, “... tomando conta de inteiros bairros de 

Manaus, impondo um estilo de vida que se lhes tornaram peculiares”.151 

As peculiaridades do estilo de vida destes nordestinos, dos quais nos fala Martinello, 

se prendem aos seus hábitos alimentares, seu estilo de moradia, suas crenças, suas ladainhas, 

suas danças, seu inconfundível sotaque, suas roupas (especialmente quando portavam sua 

inconfundível farda de soldados da borracha), sua aparência, enfim seus trejeitos culturais que 

desde o fim do XIX era uma experiência social sempre marcante na vida do Amazonas e que, 

na conjuntura dos anos quarenta, personificaria a controvertida figura do chamado “arigó”. 

Francisca Malta em uma memória que lhe é muito íntima, recordando da vaidade de 

seu pai, “os ‘arigó’ gostava duma pinta meu irmão”, danças e ladainhas, como as entoadas no 

velório do próprio pai de Francisca, “pessoal cearense até hoje, eles ainda são assim”, 

instante em que ela descobriria o “verdadeiro” nome do pai. Seus cantos e hinos que 

sonorizaram suas esperanças, suas tristezas, integrando-se ainda a cultura sonora da cidade, 

como o cântico emocionado cantado por Francisca do qual se abstrai uma amostra da saga de 

vida experimentada por estes nordestinos no Amazonas: 

 
♪ Os arigó agora tão di sorte 
Na hora da morte, aonde vão parar 
É bom assim, melhor não pode ser 
Os arigó vão pro Amazonas pra morrer ♪ 

 

Termo pejorativo adotado pela população para se referir, sobretudos aos nordestinos; 

desordeiros e valentões segundo “versão policial”  ou aves de arribação sem rumo que, aonde 

pousam devastam tudo diz a “versão semântica e erudita” do termo, segundo levantamentos 

de Samuel Benchimol,152 mas que com o passar do tempo, passou a se relacionar não apenas 

com tudo que fosse “de fora”, como também identificaria qualquer experiência social que se 

mostrasse descompassada como o legal e moralmente aceito pela comunidade. 

Seja como for, a própria Baixa da Égua foi uma criação jocosa por parte da população 

antiga dos Educandos para se referenciar a ladeira tomada pelos “arigós” e que ligava a parte 

antiga do bairro, tida como o “verdadeiro” e tradicional Educandos, ao porto de catraias, do 

                                                 
151 MARTINELLO, Pedro. A Batalha da Borracha Na Segunda Guerra Mundial, p. 249. Segundo Benchimol 
dos mais de 152 mil imigrantes que entre 1941 e 1945 entraram em Manaus, 74.000 eram nordestinos e 77.000 
vieram dos interiores amazonenses, além de 1.128 estrangeiros. Cf. BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 249. 
152 BENCHIMOL, Samuel. Op.Cit., p. 362-387. Além destas duas versões o autor levantou ainda uma outra, “A 
Versão Folclórica e Sociológica”. 
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outro lado do bairro, de frente para o centro de Manaus. Era a pejorativa “estrada dos arigós” 

da qual nos fala Benchimol,153 ou a “falada Baixa da Égua” que me narrou Vivaldo Correa. 

Os humores no bairro se alteraram, criando um clima “separatista” entre os antigos 

moradores e os adventícios “arigós”, cada grupo com seus diferentes e conflitantes códigos e 

valores, desencadeando toda uma série de conflitos e, portanto, agressões, desconfianças e 

ameaças se tornaram uma constante no Bairro. 

O pernambucano Gonçalo Baptista dos Santos, chegado a Manaus em 1945, 

conhecido na cidade como “o rei da noite” das décadas de cinqüenta e sessenta e biografado 

pelo jornalista Cláudio Amazonas, em virtude de ter se casado com Conceição, moça das mais 

galanteadas do bairro e que caíra de amores pelo forasteiro, sentiu na pele “o rancor 

bairrista...”  disseminado em Constantinópolis. 

João padeiro e sua turma, antigos moradores de Constantinópolis, por meio de “... 

agressões deslavadas...” não davam tréguas ao jovem casal e demais familiares. Até que certa 

noite, Gonçalo e alguns patrícios seus resolveram se vingar das ofensas, promovendo um 

intenso tiroteio seguido por uma longa pancadaria, colocando todos os moradores do bairro 

dos Educandos em alerta.154 

Apesar de Vivaldo nunca ter relacionado à saída de sua família da Baixa da Égua a 

chegada dos “arigós”, esta nova situação, possivelmente, teria forte influência na decisão que 

a mãe de Vivaldo tomou em 1945: mudou de bairro, levando os filhos para morarem na 

Cachoeirinha, justamente quando os “arigós” começaram a ocupar a baixa, provocando 

ciúmes e revoltas em todo o Educandos. 

No bairro da Cachoeirinha ficaram por cerca de dois anos, em 1947, quando a 

valorização da borracha volta ao marasmo dos anos anteriores, outras atividades retornam a 

pauta econômica do estado como a juta, a castanha, o cacau e o pau-rosa, culturas que tinham 

sido paralisadas por conta da exclusividade que a produção gomífera exigiu nos anos dos 

Acordos de Washington. 

Uma das poucas famílias mais abastada da cidade resolveu investir em uma usina de 

extração da essência do pau-rosa no rio Madeira; a mãe de Vivaldo, frente às condições de 

sobrevivência em Manaus, agravadas pelo fim dos investimentos, não pensou duas vezes, 

                                                 
153 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 77. 
154 AMAZONAS, Cláudio. Op.Cit., p. 81-82. 
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seguiu com o filho para o Madeira, passando cerca de três anos ali. Foi quando o jovem 

Vivaldo resolveu que ia “experimentar a vida”. 

Emblemático que a longa narração de Vivaldo sobre as suas experiências no rio 

Madeira, surgiu quando eu lhe perguntei sobre os flutuantes em Manaus. Vivaldo não queria 

conversar sobre isso ainda, para ele era importante falar sobre este momento de sua vida que 

antecedia aos flutuantes, não porque seguisse um curso retilíneo de tempo, mas porque muitas 

das responsabilidades ali adquiridas e experiências aprendidas, por exemplo, o sustento da 

família e as técnicas de construção de um tapiri seriam recuperadas e postas em prática no seu 

retorno a Manaus; por isso a importância de contar, explicar estas experiências de sua vida. 

Quando Vivaldo e a mãe retornaram para Manaus, corria o ano de 1950, ou 51, a 

cidade ainda sentia os efeitos do mal fadado “ressurgimento” econômico, patrocinado pelos 

Acordos. Ao desembarcarem na cidade, eles não foram muito longe, resolveram ficar pela 

beirada do rio Negro mesmo, era época de vazante “... o rio tava seco...”; na frente de 

Manaus, começo da avenida Joaquim Nabuco, ali ergueram um tapiri, “... a cidade 

flutuante...” como lembrou Vivaldo, “... tava surgindo...”, se adensando, a partir da porta de 

entrada, pela orla da capital. 

As coisas tinham melhorado um pouco na cidade, sua mãe voltou às antigas lavagens 

de roupa, os clientes se mostraram também fiéis; ela, como me afirmou Vivaldo Correa, 

sempre fora muito zelosa com as roupas dos clientes. Vivaldo também fazia alguns serviços 

pela capital e, juntos, conseguiram economizar cerca de mil réis e ali mesmo, na beira do rio, 

compraram uma “barraquinha” . 

Em seguida, Vivaldo começou a trabalhar como “bulacheiro” na padaria Modelo no 

centro na Lima Bacuri, “... é aquela rua que passa do lado do Quartel da Polícia em direção 

do igarapé do Educando, bem no canto com a Joaquim Nabuco...”. A família de Vivaldo 

permaneceu no centro, as cheias vieram e com a grande alagação de 1953, eles tiveram que 

escolher: ou se mudavam da beira que começava a inundar ou, a exemplo dos seus vizinhos, 

faziam um flutuante para morar. Resolveram pela segunda opção, sendo Vivaldo, entre os 

meus entrevistados, o primeiro morador de casa flutuante. 

Além da boa localização, frente da cidade, eles estavam próximos ao Mercado 

Público, maior centro de consumo de Manaus, ponto estratégico para os serviços de lavagem 

de roupa da mãe – a cachoeira do Pancada havia sido destruída anos antes por um prefeito que 

queria tornar o igarapé todo navegável – e perto ainda da padaria aonde trabalhava Vivaldo. 
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Sem contar que não queriam mais voltar aos terríveis aluguéis dos tempos da Baixa da 

Égua; morar no Centro, em terra, estava fora de cogitação, ali as casas para alugar, além de 

dificilmente serem encontradas, os aluguéis estavam bem acima de suas possibilidades, além 

do que desde o inicio da década de vinte o mercado de habitações na cidade de Manaus 

passava por sérias dificuldades. 

Foi o próprio Vivaldo que fez o flutuante, “... foi à primeira casa que eu fiz pra minha 

mãe...”, me narrou ainda orgulhoso e saudoso da mãe que perdera anos antes. Vivaldo, para 

construir o flutuante, provavelmente lembrou os anos em que também teve que erguer o seu 

tapiri nas matas do rio Madeira, além do mais, “... já, já tinha um pessoal que tava fazendo 

[flutuante] ali e tal e eu via né...”, observou bem, apreendeu as técnicas de construção e em 

seguida apressou-se em fazer o seu; o tempo urgia e as águas não esperariam e nem 

perdoariam os incautos, 

 
... aí eu fui fazendo é, aproveitando o material da casa né, eu fui fazer, só comprei madeira pra 
cerca porque num tinha dinheiro, mas fechei, fechamo de palha, mas deu pra morar depois 
compramo madeira, isso foi em cinqüenta e... 3, é quando [inaudível] a enchente grande já na 
enchente de 53 já tava no flutuante morando no flutuante. 

 

Na imagem a seguir, se tem uma idéia do endereço do flutuante de Vivaldo: 

 
IMAGEM I 

 
Fonte: Biblioteca Virtual do Amazonas (circa 1946) – http//www.bv.am.gov.br. 
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A fotografia é provavelmente de 1946 e expõe um trecho da frente da cidade. O 

flutuante da família de Vivaldo era na baía próximo a margem, no inicio da avenida Joaquim 

Nabuco que é rua da direita, (a da esquerda chama-se Leovegildo Coelho) tendo logo no 

inicio da avenida um conjunto de casario antigo que formava o Clube Amazonense de 

Regatas, próximo ao barranco, indo passar, em seguida, ao lado da Igreja Nossa Senhora Dos 

Remédios ao fundo da imagem. 

No limite esquerdo da fotografia, vê-se apenas o telhado de parte do prédio do 

Mercado Público e no rio negro, limite de baixo da imagem, pode-se visualizar uma solitária 

casa flutuante que, como lembrou Vivaldo, naquele momento, ainda “... tava surgindo os 

flutuantes...”, mas, anos depois, tomariam não só todos os espaços da fotografia como 

transbordariam para além destes limites, dando formas a “cidade flutuante” de Manaus. 

Decididamente as autoridades não poderiam ficar mais indiferentes a esta paisagem 

social que, não apenas ressignificava e reconfigurava os espaços, mais ainda, estava 

engrossando o “caldo” de vivências e convivências que animavam o cotidiano de diferentes 

viveres na cidade de Manaus. 

Assim, das tímidas menções das posturas municipais, surpreendemos em 1950 uma 

contundente ação das autoridades públicas para com esta situação, que, parecia agora não 

apenas tocar os governantes, mas passava a inquietá-los profundamente exigindo destes, ações 

disciplinadoras mais veementes. 

As ações oficiais engendradas partiriam da própria Capitania dos Portos, órgão 

subordinado a Marinha do Brasil, a quem cabia as responsabilidades de salvaguardo e 

fiscalização dos espaços fluviais na Amazônia e que, em seu artigo 102 do Regulamento para 

Capitania dos Portos, passou a ditar que agora: 

 
Para execução de obras públicas ou particular sobre a água, em terrenos da Marinha, e 
marginais de portos, rios, lagoas e canais, deve ser previamente ouvida a Capitania dos 
Portos, por meio de oficio ou petição do interessado, dirigido ao Ministro da Marinha, 
devidamente instruído, expondo a espécie de obra a realizar. O artigo 2° do mencionado 
dispositivo contem penalidades, em caso de infração, implicando, mesmo, a demolição da obra 
iniciada ou terminada.155 

 

Ao que indica outra documentação oficial, estas medidas, diante da contínua pressão 

demográfica – acentuada depois do fim da “Segunda Batalha” da borracha – teriam surtido 

                                                 
155 Apud BOLETIM da ACA – Ano IX, Manaus, Janeiro de 1950, N° 102, p. 09. Grifo meu. 
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pouco efeito, tanto que outra Lei em 1954 voltaria a “... vedar qualquer construção às 

margens dos igarapés que circundam ou dividem esta Capital”.156 

Pelo que observamos na vida da família de Vivaldo Correa, se as enchentes fizeram 

com que eles fossem morar em flutuantes, não tiveram grandes influências na decisão de 

virem para Manaus. O acontecimento decisivo parece ter sido mesmo a morte do seu pai, 

mesmo as cheias na ilha do Manaquiri, sendo bastante rigorosas, ainda assim, mãe e filho 

resistiram por quase dois anos, vindo para Manaus apenas depois que quase todos os outros 

filhos já haviam partido. 

A cheia de 1944, por exemplo, matou quase toda a pequena criação de gado do 

padrasto dos irmãos João Cesário e Mário dos Santos,157 fazendo com que ele trouxesse a 

família para Manaus. João, a época com 13 anos, até reconheceu que “... muita gente deixava 

os interior e vinha pra cá [Manaus]” ; porém o que realmente parece ter motivado e facilitado 

a vinda da família foi o fato de seu padrasto já possuir na cidade uma rede familiar (mãe e 

irmãos), que os apoiaram nos instantes iniciais da chegada, “... aí [e por isso] viemo pra cá e 

aqui nós ficamo”. 

Mário dos Santos e sua mãe (ela havia deixado o pai de Mário), pelo contrário, ainda 

permaneceriam alguns anos no Manaquiri. Todavia, parece que não resistiram a grande 

enchente de 1953, ainda que nas narrativas de Mário não exista uma relação direta entre a 

enchente e a vinda da família para Manaus é emblemático que eles tenham aportado na capital 

justamente quando a sua ilha tinha sido quase toda submersa pelas ferozes águas daquele ano. 

Quando eles chegaram, primeiro foram morar em um subúrbio de Manaus, num lugar 

conhecido por Nazaré, parte do antigo bairro do Mocó. Meses depois, conseguiram alugar 

uma casa no centro, “... pertinho da igreja dos Remédios na rua Leovegildo Coelho...” 

(imagem I) e, no inicio de 1954, ainda sob os efeitos da grande cheia do ano anterior, foram 

morar no bairro dos Educandos, “... já agora no flutuante”, que ficava estacionado próximo a 

casa de seu irmão João, recém casado, morando em um terreno que findava as margens do 

igarapé dos Educandos. 

                                                 
156 Encontramos esta Lei dispersa em meio a Hemeroteca de Arthur Reis que não informa a fonte da mesma.   
157 Na verdade, João Cesário é “meio” irmão de Mário dos Santos, haja vista que o pai de Mário deixou sua mãe 
e casou anos depois com a mãe de João recém viúva. Com Mário, conversei apenas uma vez, ele, desde 1959, 
não mora mais em Manaus, residindo atualmente em Fortaleza, à época das minhas pesquisas, encontrava-se de 
férias em Manaus, quando pude entrevistá-lo. Com João, mesmo retornando outras vezes, não consegui entender 
muito bem a relação das famílias, eles não gostam muito de tocar neste assunto, parecendo haver algo “mal 
resolvido” na história de suas famílias. 
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Em nossa única conversa, e talvez por isso, nunca ficou claro os motivos de saírem da 

Leovegildo Coelho no centro e irem morar num flutuante nos Educandos. Olhando para o 

período da mudança, é bem provável que as águas da enchente começaram a lhes preocupar, e 

eles, ao contrário de Vivaldo Correa, morador do outro lado, na Joaquim Nabuco, moravam 

em casa alugada, que além do preço do aluguel, se tornava mais desvantajosa ainda por estar 

na iminência de ser inundada. 

Seguir o exemplo de Vivaldo e fazer um flutuante por ali mesmo poderia ser uma 

saída. No entanto, não podemos esquecer que moravam apenas Mário, com pouco mais de 11 

anos, e sua mãe e foi João Cesário quem construiu o flutuante tendo assim uma grande 

influência na mudança de Mário para as águas dos Educandos, aonde morou até a morte da 

mãe em 1959, depois do que, de comum acordo com o irmão, venderam o flutuante, 

levantaram algum dinheiro e Mário foi embora de Manaus. 

A mesma enchente que trouxe a família de Mário do Manaquiri trouxe também 

Sebastião Garcia, sua esposa e um filho recém nascido; o pai de Sebastião, pelo contrário, 

resolveu ficar e esperar as águas baixarem. Sebastião só resolveu ir tentar a sorte na capital 

depois de todo o esforço de convencimento do seu cunhado. Todavia, não podemos esquecer 

que sua idéia original era ir para Manaus apenas “passa a enchente”, retornando a ilha do 

Manaquri tão logo as “terras estivessem saindo”, tempo de ajudar o pai no plantio da roça e 

cultivo da juta. 

Sebastião Garcia, muito a contragosto de Neuza, sua esposa, só decidiu permanecer 

em Manaus depois que o negócio de verdura no mercado da Cachoeirinha começou a dar 

certo permitindo que ele se libertasse dos odiados “fiados”  no barracão do seu patrão e 

arrendatário de suas terras no Manaquiri. Sebastião me contou que foi “... donde eu me 

achei...”, fazendo em seguida uma reflexão sempre tendo a enchente de 1953 como um 

divisor de águas em sua vida: 

 
... é dureza, nos interior é dureza, não tem serviço maneiro pra ninguém não, trabalhei em juta, 
peguei ferrada de arraia aqui pelas perna, formiga, mossoró, num é moleza não (...) se o 
interior fosse melhor di que aqui em Manaus, no meu ramo que eu tenho (...) eu tinha voltado 
(...) [em Manaus] eu não pegava na dureza nem comprava fiado de ninguém (...) e num 
precisava de patrão... . 

 

Em contra partida, nesta mesma conjuntura, o dono do flutuante vizinho a Sebastião 

retornou e permaneceu no interior. Sua intenção inicial era apenas ver como estavam às coisas 

por lá, “... a casa, os porco, os pato, galinha que tinha...” . Assim pediu para que Sebastião e 
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Neuza tomassem conta de seu flutuante, enquanto ele com a esposa iam até Nova Olinda do 

Norte (mapa III). 

Porém, ao contrário de Sebastião que conseguiu resistir aos desejos de Neuza de 

voltarem ao Manaquiri, seu vizinho sucumbiu diante das lágrimas da mulher e, sobretudo das 

ameaças, “... se eu quisesse vim, que eu viesse só, mas ela não vinha mais pra morar aqui 

não...” e olha que “... os trens dela lá tavam tudo dentro d’água...” foi o que ele contou para 

Sebastião em seu breve retorno a capital apenas para vender seu flutuante para o amigo Sabá, 

que depois de algumas negociações arrematou por “2.000 Cruzeiros” a sua primeira casa na 

cidade de Manaus. 

Isto tranqüilizou mais Neuza que vivia incomodada de estar morando no flutuante do 

irmão, localizado nas águas do igarapé da Cachoeirinha, aonde foram morar logo que 

chegaram à cidade. Além de estar “naquilo que não é seu”, como Neuza reclamava ao 

marido, tinha o filho recém nascido que possivelmente só aumentava o desconforto de Neuza 

na casa do irmão. 

Por tudo isso, ela foi a primeira a incentivar o marido a aceitar a proposta de venda do 

vizinho, mudaram para o seu flutuante “encostadinho” ao do seu irmão, seu primogênito veio 

a falecer, Neuza engravidou novamente e Sabá continuou ajudando o cunhado nos 

promissores negócios da venda de verdura do Mercado do bairro; em seguida, Sebastião 

Garcia, com a ajuda do cunhado, adquiria a sua própria banca de verduras, “... daí comecei a 

minha vida, trabalhando...”. 

Djalma Cortezão, pai de Edneia, segundo ela me narrou, chegou de Autazes um pouco 

depois, em 1955, indo também morar com a esposa na residência e restaurante flutuante do 

irmão Dionízio próximo ao porto de Catraias dos Educandos. Em seguida, “... meu pai foi 

crescendo, até comprar o flutuante dele (...) eu lembro bem que o meu pai montou um mini-

comércio também no flutuante né”. 

O comércio de Djalma era vizinho ao flutuante do irmão Dionízio, onde a família 

também residia; os cinco filhos foram nascendo, a irmã mais velha de Edneia veio a falecer 

em 1959, “... mas ela não faleceu por causa di água...”, rebateu de imediato Edneia, que 

lembrou dos muitos casos de afogamentos infantis na “cidade flutuante”; Leda, a própria 

Edneia, nascida num 19 de Janeiro de 1960, Lucinéia e outros dois irmãos, permaneceram na 

casa/restaurante/mini-comércio flutuante do porto de catraias nos Educandos, até o 

desmantelamento da “cidade flutuante” em1966. 
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Francisca Pereira da Silva, por sua vez, nascida em 1913, resistiu tanto as águas de 22, 

como as de 53 e, como Sebastião, era também de uma família de agricultores e juteiros só que 

nas várzeas de Coari, cultura que tinham aprendido com seu pai, original de Tefé (mapa III); 

plantações e juta, tudo que as águas logo levavam. Assim, ir para Manaus poderia ser o 

caminho mais natural. 

Todavia, eles sempre esperavam o recuo das águas e reiniciavam as plantações, 

enquanto isto, poderiam se valer do látex das terras altas ou de outro extrativismo como a 

coleta de castanhas, Francisca fez questão de destacar, “... tinha borracha também...” e assim 

tentar alguma troca com os regatões ou com algum comércio flutuante; sem contar o estoque 

da farinha e do peixe salgado como lembrou Francisca, “... tinha ano que a enchente muito 

grande comia a terra e aí agente tinha farinha, tinha farinha tudinho”, no mínimo teriam o 

seu tradicional chibé (farinha, água e, com muita sorte, sal ou açúcar). 

E na “villa de Coary”  de dona Francisca, as colossais águas de 22 foram bem ferozes, 

“... a allagação interceptou o transito nas ruas (...) invadindo muitas habitações...” e no 

vizinho distrito do Careiro, o “espetáculo desolador” continuou, “... os moradores foram 

obrigados a construir altos giráos para abrigar-se da grande cheia...”, noticiou a imprensa 

da época.158 

Francisca, como informado, foi sempre muito silenciosa para com as enchentes, 

sempre repetindo que quase nada se lembrava mesmo a de 53 quando já era adulta e mãe de 

cinco filhos. É justo destacar a fragilidade atual de sua saúde e que do alto dos seus quase cem 

anos é compreensível às falhas e esquecimentos de sua memória. 

No entanto, em meio às narrativas de seu filho, Francisco Pereira da Silva, de relance, 

pude perceber um revés em suas vidas ocorrido ao longo dos desdobramentos da incrível 

cheia de 1953. Depois de mais de dez anos de união, o marido de Francisca abandonou a 

família; talvez ele não tenha resistido às águas destruidoras da enchente ou algum outro 

acontecimento de ordem pessoal entre ele e Francisca, o fato foi que ele foi para Manaus, 

deixando em Coari a esposa, quatro meninos, Francisco era o mais velho com cinco anos e 

ainda uma mocinha de dez. 

Talvez muito dos silêncios e esquecimentos de Francisca sobre a enchente de 1953 se 

deva a este acontecimento que marcou sua vida e a de seu filho Francisco que, pelo contrário, 

                                                 
158 Jornal do Comércio. Manaus, “A enchente phenomenal do rio mar. A de agora é alarmante” de 04 de junho 
de 1922. Grifo meu. 
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mesmo tendo pouco mais de cinco anos, lembra de muitos detalhes da enchente. Para ela a 

grande enchente de 53 vincula-se ao abandono do marido, talvez, por isso os seus silêncios, 

esquecimentos e reticências, para Francisco, no entanto, o abandono do pai só tornou muito 

vivo suas recordações sobre a enchente, momento em que seu pai foi embora. 

Estes silêncios também me fizeram pensar ainda que, possivelmente para Francisca, 

como para tantos outros ribeirinhos, as enchentes fossem algo também tão natural, eventos da 

vida corriqueira que não precisavam de tamanha atenção e assombros como transparecem, por 

exemplo, na fala dos viajantes, dos médicos, da imprensa e dos técnicos de medições do Porto 

de Manaus e das estações pluviométricas instaladas no estado a partir de 1928.159 

O “Quadro Negro” pintado na imprensa para a cheia 1920,160 por exemplo, foi 

construído a partir do relato do farmacêutico Róseo Rocha em serviço oficial pelos interiores. 

Não desconsidero as “... famílias inteiras ao abandono” retratadas pelo farmacêutico 

procurando refúgio em terras mais enxutas e “... outras errando pela mata á procura de 

raízes e outros vegetaes...” e nem a sua indignação com a falta de café, açúcar, lata de banha 

e carne para o ribeirinhos. Porém, “seus abandonados”, compreensivelmente, ou subiam para 

as terras firmes, ou subiam o piso de suas palafitas, ou mudavam os seus tapiris ou construíam 

um flutuante, ou, como os moradores do Careiro, construíam “altos giráos” , estes, menos que 

uma obrigação, como diz a folha, em meio às cheias, era uma experiência corriqueira, parte 

das necessidades de suas vidas. 

Eles também não estavam “errando”  pela floresta, sabiam exatamente para onde iam; 

as raízes e frutas que tanto indignaram Rocha eram costumeiras na alimentação dos 

moradores que retratava e eles sabiam exatamente onde encontrá-las. Nem tão pouco os 

gêneros alimentício de primeira necessidade da lista do farmacêutico faziam parte da cultura 

alimentar dos caboclos, pelo contrário, parecia mais um excêntrico banquete. 

Por conta do domínio destas culturas muitos puderam resistir, atravessar as enchentes, 

como as da década de vinte e a maior de todas (já registrada), a de 1953, que a imprensa da 

época noticiou em uma grande manchete de primeira página: “FASE DRAMÁTICA NA 

HISTÓRIA DA AMAZÔNIA”,161 optando por permanecer nas várzeas como fizeram à família 

                                                 
159 As estações foram saudadas no Jornal do Comércio como uma resposta às numerosas enchentes que 
surpreenderam o estado naquela década. Jornal do Comércio. Manaus, “Como Prever as Enchentes? As 
estações pluviométricas que vamos ter” de 22 de Abril de 1928.   
160 Jornal do Comércio. Manaus, “Quadro Negro – A Situação Dolorosa dos Habitantes de Vários Logares 
Ribeirinhos” de 09 de Março de 1920.     
161 A Crítica . Manaus, 16 de Maio de 1953.  
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de Francisca da Silva que, por quatro gerações, conseguiu permanecer nas terras baixas dos 

municípios de Coari e Tefé. 

Outro fio histórico que podemos seguir para refletir a ida para Manaus de alguns 

interlocutores nossos são os riscos, entrecortados pelos tradicionais preconceitos e por 

violência, em suas mais variadas formas – especialmente as de natureza sexual – para 

mulheres (solteiras, viúvas ou abandonadas) viverem sozinhas, especialmente pelos interiores 

amazônicos e nestas condições passaram a se encontrar a mãe de Maria do Nascimento e a 

mãe de Vivaldo Correa, recém viúvas; dona Francisca Pereira da Silva e Creuza Rodrigues, 

ambas abandonadas por seus respectivos maridos e mais as órfãs Francisca da Silva Malta e 

suas irmãs. 

Quando a mãe de João Cesário ficou viúva, não demorou muito e ela se casou com 

outro. João era muito pequeno, por isso “... eu não me lembro dele, eu me lembro bem do 

segundo marido da minha mãe que era o meu padrasto”. Mesmo procedimento tomou a mãe 

de Francisca Malta tão logo perdeu o marido no seringal do rio Jutaí. Francisca me contou que 

sua mãe “... agarrou, casou logo com outro, porque no seringal é assim...”. O novo 

matrimônio durou apenas dois anos quando a mãe de Francisca veio a falecer, ficando ela e 

seus irmãos sob a guarda do padrasto, João Eduardo, seringueiro da região. 

Tempos depois, João foi acusado por um dos filhos de maus tratos, desencadeando “... 

uma guerra muito feia...” entre João e seu Benjamim Afonso, ex-patrão do pai de Francisca, 

pela guarda dela e de outra irmã sua. Por isso que o “... Juiz de Menor tomou conta...” da 

questão e, como desfecho da guerra que Francisca Malta me narrava, decidiu em favor de seu 

Benjamim Afonso. 

João Eduardo ainda resistiu, chegando a ameaçar Francisca de morte, caso ela falasse 

que queria ir morar com Benjamim Afonso, “... aí o meu padrasto não queria entrega e disse 

que se eu dissesse que eu queria vim que ele ia me mata...” e só depois de uma suposta carta 

escrita pelo próprio Juiz é que seu padrasto, temendo represálias legais ou do próprio 

Benjamim Afonso, cedeu, entregando a menina Francisca contando oito ou nove anos de 

idade a época. 

Ela passaria a adolescência no seringal de Benjamim Afonso e, neste período, seria 

pedida três vezes em casamento! Seu tutor começou a se preocupar com as “distrações” e 

cobiças que a “cunhantã” estava provocando entre seus seringueiros; com os perigos de fuga, 

caso Francisca resolvesse aceitar algum dos galanteios; dos riscos de “desonra” que sua jovem 



 117

tutelada corria por parte de trabalhadores insatisfeitos ou mesmo de raptos e seqüestros a que 

ela estava sujeita podendo ser vendida e/ou trocada por alguma mercadoria com os regatões 

dos rios próximos e que, por sua vez, poderiam ainda revendê-la em outro seringal. 

Sebastião Garcia, por exemplo, quando viu seu vizinho voltar sem a esposa de Nova 

Olinda, em tom de brincadeira, gritou da varanda do flutuante, “... hei rapaz vendeu a mulher 

nessa viagem...”. Todavia, para além dos tons espirituosos de Sabá, esta era uma realidade 

muito próxima para algumas mulheres, mesmo para uma tutelada de um dono de seringal, 

como era o caso de Francisca Malta; imaginamos então o que poderia ocorrer com outras que 

não desfrutavam de tamanha proteção. 

Um dos capítulos da bela obra de Arthur Reis, “O Seringal e o Seringueiro”, chama-se 

“A Mulher, Mercadoria Cobiçada”;162 Samuel Benchimol entrevistando nordestinos entre 

1942 e 1944 chegou ao cearense Antonio de Oliveira, cujo tio trouxe suas cinco irmãs para o 

Amazonas enriquecendo com a venda destas, “A menor delas vendeu por 5 contos”163 e nas 

reticências de Francisco Vasconcelos, “Seringal e mulher...”, encontramos a história da 

esposa de Malaquias, “repassada” pelo patrão ao seringueiro Chicão como um prêmio pela 

sua grande produção e uma punição ao baixo rendimento de Malaquias.164 

Por conta destes riscos, Benjamim Afonso decidiu enviar Francisca, aos dezesseis 

anos, para a família de seu José Azevedo, comerciante amigo seu em Manaus. Assim foi que, 

por volta de 1955, “... no tempo da eleição do Juscelino...” Francisca, vinda na lancha “Ira” , 

desembarcaria novamente na capital, indo morar em uma boa casa no centro, “... na rua 

Henrique Martins 453...”, precisou Francisca. 

A criação na casa de José Azevedo era extremamente severa, com horários rígidos e 

regras estabelecidas; nem mesmo estudar, antigo sonho de Francisca, lhe foi permitido; 

apenas as missas na igreja Matriz da cidade e o “matinal”  dos domingos no cinema 

Polyteama, em companhia de Janete, cunhada de José Azevedo e sob a vigilância de seu 

Batista, funcionário de Azevedo, permitiam algum distração na vida de Francisca. 

Mas foi numa dessas missas, num natal (missa do Galo) que Francisca e Janete 

conheceram seus futuros maridos. Elias Jorge Malta, oficial da Marinha, enamorado por 

Francisca e um tenente amigo seu que despertara o interesse de Janete, ambos também eram 

                                                 
162 REIS, Arthur Cezar Ferreira. O Seringal e o Seringueiro, p. 237-242. O autor fala que “Mulher solteira que 
aparecesse nos seringais era objeto de disputa, de cobiça sem fim”, não passando de “mercadorias” que ao lado 
de alimentos, utensílios e roupas “... entravam nas contas (...) como quaisquer outros objetos de uso diário”.  
163 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 289. 
164 VASCONCELOS, Francisco. Op.Cit., p. 25-27. 
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do círculo de amizades de seu José Azevedo, o que só aumentava o perigo dos furtivos 

encontros que se seguiram. 

Culminou que no aniversário seguinte de José Azevedo, comemorado na Vila 

Municipal, os dois foram convidados e Janete incitou Francisca a fugirem com seus 

respectivos namorados. Francisca titubeou, mas concordou com os planos da amiga e cada 

casal tomou uma direção em sua fuga. Não fugiram para muito longe, Francisca e Elias foram 

simplesmente para a casa de Elias à Rua Ramos Ferreira no Centro e logo foram descobertos, 

provavelmente desejassem isso mesmo e até fosse parte do plano arquitetado por Janete. 

Depois da pressão de José Azevedo e dos superiores de Elias Malta, afinal Francisca 

era uma tutelada de um conhecido comerciante na cidade, os dois casaram, o que aconteceu 

também com Janete. Francisca tinha completado vinte anos, Elias, pelo contrário, era bem 

mais velho, tendo 56 anos o que só fez aumentar suas responsabilidades pelos atos de 

Francisca Malta. 

Logo depois do casamento, Elias, como me afirmou Francisca, continuou muito 

“namoradeiro” e numa de suas aventuras ela o flagrou, em sua própria casa, com dona Maria, 

uma moradora da Praça 14, outro bairro que crescia a época, expandindo os limites sudoeste 

da cidade; Maria era vendedora de verduras pelo Mercado no centro, onde provavelmente 

conheceu Elias. 

“Dona Maria da Praça 14”, é assim que Francisca se refere a ela, era também uma 

mulher casada! O que só aumentou a revolta de Francisca e, como ponto alto de suas mágoas, 

Francisca ficou sabendo ainda, que esperava um bebê, “... aí eu me danei, fiquei com raiva 

dele, ciúme né, aí pronto nós brigamo, aí agarrei pronto, fui pra casa da ‘Nega’, aí eu fui 

chorando, é a ‘Nega’ que morava lá nos flutuanti...”   e que Francisca conhecera de alguns 

serviços domésticos que ela fazia na casa de José de Azevedo.165 

Assim foi que os flutuantes apareceram na vida de Francisca, ela os vira pela primeira 

vez em 1957, quando de algumas compras no Mercado Público em companhia com dona 

Armanda, esposa de José Azevedo, “... aí agente observava aquelas casinha, digo: oh! Mas 

essas casa tão bunitinha dentro d’água, nunca pensava de ir morar lá e fui morar lá...”, 

como um refúgio, uma espécie de auto-exílio para se curar de mágoas ainda tão vivas; ali, por 

                                                 
165 Conheci Francisca por intermédio de Vivaldo que, desde que saíram da “cidade flutuante”, moram no bairro 
da Raiz. Na primeira entrevista com Francisca, Vivaldo estava presente e ambos não conseguiram se lembrar o 
nome da “Nega”: Vivaldo – “como era o nome dela, era ‘Nega’ mesmo?”; Francisca – “tu sabe, todo mundo só 
chamava ‘Nega”; Vivaldo – “morava, conhecida muito tempo, mas eu não sei o nome dela”. 
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algum tempo, conseguiu se esconder das investidas do marido que a queria de volta, 

prometendo aos quatro ventos fidelidade eterna, sua amiga “Nega” parecia manter Francisca 

informada das ações e promessas do agora arrependido Elias Malta. 

Creuza de Andrade, a primeira vez que foi para Manaus, no fim dos anos quarenta, 

morou um breve período no bairro de São Raimundo, até o casamento de sua irmã, quando 

foram embora para o município de Barreirinha, onde, desde seus 13 anos, trabalhava em casa 

de família como empregada doméstica, ou, como fez questão de destacar, como “escrava, 

naquela época ninguém era empregada, era escrava na casa de patrão”. 

Aos 14 anos perdeu a mãe e do seu pai sempre me narrou muitos silêncios e muitas 

reticências. Ainda em Barreirinha teve, talvez, seu primeiro caso amoroso que acabaria em 

casamento, Creuza tinha acabado de completar dezoito anos. Tudo parecia ir muito bem, até 

que veio o abandono, seu marido viajou para Manaus arrumando ali outra mulher, seu 

casamento mal tinha completado cinco meses. 

Creuza há mais de quatro anos trabalhava na casa de uns professores em Barreirinha, 

estes também se mudaram para Manaus prometendo, assim que arrumassem casa na capital, 

buscar Creuza que, de fato, quase no fim da década de cinqüenta, veio para a capital, só que 

para trabalhar na casa de uma das irmãs de seu antigo patrão em Barreirinha. 

Ali, por 11 meses, trabalhou sem receber um tostão! Até que por conta de uns afazeres 

domésticos, acabou se desentendendo com sua “sinhá” dona Vitória que não gostou nem um 

pouco de Creuza ter jogado fora as tripas do peixe que assava no quintal, chegando ao ponto 

de ameaçar cortar as mãos de Creuza! Que, talvez em um ato de desatino e revolta, juntou as 

mãos e estendeu-as a patroa, dizendo: “... taqui minha mão...”, o fato só não foi consumado 

pela interferência dos filhos de Vitória, o que só fez aumentar a raiva da “patroa”. 

Em seguida, dona Vitória foi “devolver” Creuza na casa de seu padrinho no bairro da 

Cachoeirinha, que por sua vez, por questões que ela não soube explicar ou não quis lembrar, a 

mandou para casa de uma tia no paraná do Curari e, depois de um breve período, retornou a 

Manaus e à Cachoeirinha, só que dessa vez para a casa de um primo que, por trabalhar a 

bordo no negócio de verdura, mal parava em casa e a exemplo de tantas outras famílias, 

morava numa palafita com esposa, filhos e outro parente à beira do igarapé do Quarenta, o 

que sobrou do antigo Pancada. 

“... era isso aí o lugar, [você] chegou a vê aquelas casa de palafita...?”, depois de eu 

dizer sim, “... pois é já era cheio de gente por ali, lá nas palafitas, é naquela epoca (...) é que 
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morava na beira do igarapé...”. Foi com essas paisagens sociais que Creuza reconstruiu o 

bairro da Cachoeirinha do fim dos anos cinqüenta e de onde partiu para trabalhar, até os 21 

anos, em mais três casas de família, todas no centro; a primeira na Sete de Setembro, próximo 

ao Palácio do Governo, em seguida na casa de uns professores da “família Gorgel”  na 

Joaquim Nabuco, depois na Getulio Vargas; tanta mudança, 3 casas em 3 anos, talvez Creuza 

continuasse se rebelando contra os maus tratos e humilhações por parte de suas “sinhás”. 

Nesta idade, Creusa “... arranjou o pai dos meus filhos...”, que trabalhava a bordo 

como maquinista, levando Creuza para morar em um flutuante na frente da cidade, próximo, 

portanto ao local de trabalho dele, o rio; pelo menos foi esta justificativa que Creuza me deu 

na primeira entrevista; na segunda, no entanto, depois de desabafar as aventuras 

extraconjugais do seu marido, me contou que foi morar em flutuante porque “... naquela 

época era assim, o marido vai pra cá, tem que ir...”  e “foi assim...” e depois de todas estas 

experiências de vida que Creuza foi morar na já consolidada “cidade flutuante”. 

Francisca Pereira da Silva, depois de abandonada pelo marido em Coari, nos anos 

seguintes, até chegou a pensar em ir com seus meninos para Manaus. Contudo, neste 

momento, ela acabou encontrando um irmão que até então nunca havia conhecido, dono de 

algumas posses no rio Copéa que adquirira por casar-se com a filha única de um “empresário 

de lá”, como narrou Francisco da Silva. 

O seu mais “novo” tio mandou buscar a família de Francisca, que deixou Coari no 

Solimões e foi trabalhar nas terras do irmão no rio Copéa. Esta nova situação talvez tenha 

adiado os planos de Francisca de seguir para a capital. Apenas no inicio dos anos sessenta, 

depois de muitas enchentes, um marcante abandono e a mudança para o rio Copéa é que ela 

iria com os filhos para Manaus para trabalhar em mais um projeto agrícola do estado que, 

desde o final da segunda década, tentava desenvolver uma agricultura comercial no estado; 

sendo, entre os nossos entrevistados, a última a aportar na capital e a ir morar em flutuante.166 

Ao que sugere as narrações de Francisco, tratava-se de um projeto da prefeitura de 

Manaus e, por iniciativa e influência do seu tio, acabou envolvendo várias outras famílias, “... 

mais ou menos umas 500 pessoas...” do rio Copéa, entre elas, a família de Francisca que 

como me narrou seu filho: 

 

                                                 
166 Apesar do “Quadro Negro” pintado por Róseo Rocha nos interiores, das notas alarmantes e do “espetáculo 
desolador” noticiado no Jornal do Comércio ao longo de 1922 e nos anos seguintes, em nenhuma passagem 
encontrei relatos de populações se dirigindo em massa para a cidade de Manaus. 
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... aí pegou 50 família entre o meu tio e outra família dele, um bucado de família e aí trouxe 
pra Manaus pra nós abrir uma colônia aqui em Manaus (...) aí nós viemo ao todo, 17 barco 
grande (...) vinha com muita mercadoria: arroz, feijão, tomate, melancia, farinha, borracha, 
milho, mangarataia [gengibre] tudo quanto foi produto vindo da agricultura vinha com nós, 
naqueles [barco a] motor grande né... . 

 

O comboio chegou em Manaus em 1962, no dia de São Pedro, era a primeira vez de 

Francisca e seus filhos na capital, ficando todos ancorados no porto de catraias da “... tal de 

Baixa da Égua...”, como pontuou Francisco,167 me dizendo ainda que “... na Baixa da Égua 

só tinha assim casa, o telhado tudo era palha branca, tinha muita casa, barraco assim como 

na nossa [atual casa] aqui, tudo de madeira e tábua...”. 

Dali, toda a comitiva de 17 barcos foi conduzida à frente da cidade, no rio Negro, num 

ponto chamado de “Amazonense” que, mirando-se na imagem I, trata-se da margem próximo 

ao Clube Amazonense de Regatas, daí o codinome dado pela população aquele perímetro, “já 

existiam flutuantes ali, seu Francisco ?”, ao que logo me respondeu, “... já existia, ighi! Era 

flutuante, a cidade era toda flutuante ...”, e, em alguns destes flutuantes na “Amazonense”, as 

famílias ficaram estacionadas por oito meses! 

Achei estranho tanto tempo, o destino deles em Manaus eram os rumos das terras do 

Tarumã, uma colônia agrícola, na área suburbana, a oeste de Manaus onde as família seriam 

assentadas em 2 ou 3 hectares de terra; Francisco no entanto, disse que o motivo da demora 

foi a espera da “... liberação pra nós vim fazer a colônia...”, comecei a perceber um clima de 

corrupção das autoridades para com aquelas famílias. 

Próximo ao Clube de Regatas, existia toda uma série de armazéns aonde foram parar 

as mercadorias trazidas pelas famílias, e, mais suspeito ainda, Francisco me contou que foi o 

próprio prefeito quem autorizou a venda dos produtos para os armazéns, ficando as famílias 

sendo mantidas a base de jabá até sair a tal da “liberação” , algo que se deu tão logo cessou o 

“repasse” dos produtos para os empórios na “Amazonense” e sua posterior venda na praça 

comercial da cidade. 

                                                 
167Estes maiores detalhes da viagem para Manaus, surgiram quando do meu segundo encontro com mãe e filho; 
Francisco, tentando organizar melhor as suas lembranças, havia até feito uma espécie de “relatório” do passado 
de suas vidas, aonde, de vez em quando, para confirmar lugares e datas, lia a sua lembrança também 
materializada em uma folha de papel. 
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Em seguida as famílias tomaram o seu destino rumo às terras do Tarumã,168 nas quais 

permaneceram por quase dois anos. Tudo parecia ir muito bem, a agricultura, sobretudo a 

macaxeira, segundo Francisco “... vinha bunito!”, o canavial “chega tava verdinho...”, os 

colonos se encheram de esperança, “... acho que nós vamo se dar bem...”, comentou 

Francisco com a mãe. Todavia as expectativas logo viraram frustrações, uma praga de 

formiga liquidou com as plantações e esperanças dos colonos, “... a saúba pegou chil...!!! Só 

numa noite, é a formiga, era uma peste de formiga e não teve jeito, num dia, numa noite, 

acabou tudo”. 

Mais uma vez os planos das autoridades se mostraram precários e um abandono oficial 

começou a ser realidade para as famílias que sob as ordens dos donos da colônia foram fazer 

bolsas e vassouras para vender e pagar contas que nem eram de suas responsabilidades. Esta 

medida também falhou e, em seguida, os colonos foram fazer carvão pra vender em Manaus, 

Francisco da Silva lembrou, “... nós vinha de lá [Tarumã] de canoa, era naquele tempo, 

quantas vezes nós vinha na canoa, meus irmão, quando chega lá pelo centro, vender e nós 

voltava de novo...”. 

Dona Francisca, preocupada com a grave situação em que viviam na colônia e 

apreensiva com as constantes viagens que seus meninos faziam para vender carvão em 

Manaus, Francisco era o mais velho com 14 anos, outros dois tinham 08 e 09 anos, decidiu: 

“isso não vai dar certo, vambora pra Manaus que assim num vai dar certo que não tem 

remédio, não tem isso, não tem aquilo”. 

Foram e em Manaus suas escassas condições financeiras lhes permitiram morar nos 

subúrbios da cidade em expansão que eles não conheciam, “... o bairro que tinha era Santo 

Antonio, Glória, São Raimundo e Educandos...”, os dois primeiros conhecidos de Francisco e 

dos seus irmãos que, quando vinham do Tarumã vender carvão em Manaus, passavam em 

frente de ambos. 

Os Educandos, por intermédio da Baixa da Égua, onde haviam aportado pela primeira 

vez em Manaus, também lhes era familiar. Porém o território mais conhecido da família em 

Manaus era à frente da cidade, onde ficaram oito meses ancorados nos flutuantes da 

“Amazonense” que a época já tomavam quase todo o litoral de Manaus; uma intimidade com 

                                                 
168 De onde estavam ancorados na frente da cidade, subiram o rio Negro, contornaram o restante de Manaus, 
passaram em frente do igarapé da Cachoeira Grande e do bairro de São Raimundo, mantiveram-se na margem 
esquerda do Negro até entrarem no rio Tarumã Açu e em seguida no igarapé do Tarumãzinho, aonde aportaram 
começando a colônia nas terras que como lembra Francisco, “... Tarumã era só mato, não tinha nada de 
movimento (...) no Tarumã era tudo selvagem”. 
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a água que também os remetiam ao tempo de suas vivências pelas várzeas de Tefé, Coari e do 

rio Copéa, mais do que a Manaus em terra, eram as beiradas marginais dos rios os espaços 

que continuavam muito vivos na vida da família de Francisca, territórios em que 

desembarcavam, moravam e trabalhavam. 

Juntam-se a estas questões o fato de terem um parente (irmão de Francisca) que 

morava em flutuante há anos em Manaus e também era proprietário de outras casas flutuantes 

que alugava a preços infinitamente menores aos pedidos em terra e pode-se compreender a 

opção de Francisca por um pequeno flutuante alugado na “Amazonense”, no qual morariam 

por menos de dois anos em virtude dos planos políticos de retirada da “cidade flutuante” 

voltar a carga em 1964, quando eles tinham acabado de chegar aos flutuantes da capital. 

Arregimentar famílias inteiras para trabalharem em Manaus ou nos interiores 

limítrofes sem um planejamento e uma organização mínima – como, por exemplo, saber as 

características da terra a serem cultivadas – sempre foi prática oficial na região desde pelo 

menos o fim do boom da produção gomífera, quando a maioria das autoridades públicas se 

deu conta que o monopólio extrativo do látex tinha renegado a cultura agrícola a níveis que 

mal davam conta da subsistência familiar. 

Entre os planos do governador Pedro de Alcântara Bacellar para 1920 estava “... a 

introducção de immigrantes competentes, contractados exclusivamente para a 

Agricultura...”. No fim desta década reinicia-se, com mais força no Amazonas, toda uma 

política de concessão de terras para firmas e sindicatos estrangeiros em troca de um 

desenvolvimento econômico destas e, especialmente, como moeda de troca na renegociação 

das volumosas dívidas do Estado, levando este e a Federação, em virtude das questões da 

soberania e segurança nacional, a sérias rusgas políticas.169 

Autoridades políticas e diversos intelectuais sempre retrataram a cultura agrícola no 

Amazonas pelo prisma da debilidade e insuficiência e com o fim do monopólio da borracha, o 

próprio extrativismo (coleta, caça e pesca) começou a ser visto como índice de atraso que não 

levaria a economia amazonense a lugar algum. 

                                                 
169 Sobre esta política de concessões de terras na Amazônia, recomendo a clássica obra de REIS, Arthur Cezar 
Ferreira. A Amazônia e a Cobiça Internacional, p. 171-189, tópico que trata dos “Investimentos e Concessões de 
Terras”, a obra original é de 1957. A única concessão a estrangeiros de terras no Amazonas que se consumou foi 
os 10.000 hectares concedidos aos japoneses em 1927 no município de Parintins, para a aclimatação da juta no 
estado. No mesmo ano, no vale do rio Tapajós, no Pará, aconteceu o caso mais grandioso destas concessões, a 
“Fordilândia”, oficialmente, Companhia Ford Industrial do Brasil que conseguiu arrematar 1milhão de hectares 
junto às autoridades brasileiras.         
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As únicas linhas de otimismo que encontrei sobre este assunto, foram as de Agnello 

Bittencourt para o “ressurgimento agrícola” no Amazonas na década de vinte e que, segundo 

o escritor, atingira tal ponto de desenvolvimento que, depois de décadas, “A importação de 

cereais tem decrescido consideravelmente em todos os rios de grande população, pois, já se 

planta par o consumo”.170 

Caso não tivesse sido uma década de grandes e constantes alagações, talvez este 

renascimento da agricultura, apontado por Bittencourt, tivesse conseguido melhores êxitos e 

maiores frutos nas décadas seguintes. Nas alagações de 1928, por exemplo, “... quem mais 

soffreram as conseqüências (...) foram os agricultores que viram não só destruídas as suas 

habitações como as suas lavouras”, tanto que formaram uma espécie de comissão com “... 

vários agricultores dos municípios de Itacoatiara e Manáos...” e vieram à capital pedir ajuda 

as autoridades de direito.171 

As iniciativas agrícolas dos anos vinte, saudadas por Bittencourt, seriam liquidadas de 

vez, primeiro pelo retorno do exclusivismo extrativo da borracha exigidos pelos Acordos de 

Washington da década de quarenta e em seguida pela incrível alagação de 1953 que, como 

relembrou nosso narrador Vivaldo Correa, “... depois da enchente de 53 acabou tudo; morreu 

abacateiro, morreu goiabeira, morreu mamoeiro, morreu mangueira e acabou-se...”. 

Junto com a política de concessões de terra, “Acordos” e projetos fracassados outra 

prática observada e que também comprometia a produção interiorana, desalojando centenas 

de ribeirinhos, era a expulsão das suas terras por parte de homens a serviço próprio ou a 

mando de algum grande latifundiário interessado, sobretudo, nos produtos de grande saída no 

mercado como a castanha e o cacau. 

Depois de se apossar das terras e expulsar os ribeirinhos, os invasores simplesmente 

entravam com o pedido de legalização de suas “novas posses” junto aos cartórios de Manaus, 

ou faziam em sentido contrário, legalizavam primeiro em seu nome a posse das terras 

desejadas, efetuando em seguida a desapropriação. 

No inicio de 1920, no município de Canutama, num lugar conhecido por Mapixy, “... 

à margem do Lago do Triste...”, encontramos a delicada situação em que se estavam diversas 

pessoas que ali moravam há mais de vinte anos, trabalhando nos serviços de lavoura e do 

extrativismo, contando com “... grandes roças, castanhaes, seringueiras, cannaviais e outras 

                                                 
170 BITTENCOURT, Agnello. Corografia do Estado do Amazonas, p. 143. 
171 Jornal do Comércio. Manaus, “Os effeitos da alagação” de 26 de Julho de 1928. 
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benfeitorias...” que garantiam a subsistência dos moradores e um excedente que 

comercializavam nas redondezas. 

Acontece que estes ribeirinhos se encontravam na iminência de perder suas 

costumeiras posses para “... vários cidadãos que requereram ao governador a compra 

daquelas terras...”, já procedendo inclusive a medição das mesmas por intermédio de um 

profissional que para ali enviaram; as famílias, por sua vez, firmaram uma carta, relatando o 

esbulho e dizendo estarem disposta a resistir à marcha destes “cidadãos” sobre as suas terras 

que há gerações lhes pertencia.172 

Nas redondezas de Teffé, “... com a aproximação da safra de castanha...” de 1924, 

“... um indivíduo, a frente de outros exaltados...” ameaçava invadir tanto as terras dos 

ribeirinhos as margens do igarapé Caiçara, como dos índios Miranhas aldeados nas 

proximidades; quatro destes silvícolas foram a Manaus pedir providências das autoridades 

competentes.173 

Em Manicoré (mapa IV), no lago dos Baetas em 1931, uma comunidade inteira estava 

sendo desalojada de suas terras em virtude dos promissores castanhais que ali possuíam, “... 

por alguns aventureiros que apossam-se de suas barracas e das benfeitorias...”. Estes 

aplicaram uma “... tremenda surra...” em quatro moradores que se recusaram a abandonar sua 

casa e sua terra; sem ter como se defender, muitos, tentando reiniciar suas vidas, buscaram 

refúgio floresta adentro; acrescenta o jornal que, naquela região “... é grande o numero de 

datas de terras (...) que estão sendo tomadas do poder dos seus legítimos occupantes...” que 

enviaram abaixo-assinado de repúdio ao chefe de polícia do estado.174 

Esses ribeirinhos, com suas coletas, lavouras e roçados, nunca fizeram parte de um 

projeto agrícola sério e planejado por parte dos governos, sempre voltados para a 

imponderável missão de preencher o “vazio humano” – como tradicional e oficialmente era 

observada a hinterlândia amazônica – com a presença de estrangeiros (japoneses, italianos, 

                                                 
172 Jornal do Comércio. Manaus, “Em Mapixy – A Situação Afflictiva dos Moradores” de 26 Março de 1920. 
173 Jornal do Comércio. Manaus, “Em Teffé – Os índios Miranhas estão ameaçados de perder a sua terra” de 
26 de Março de 1924. 
174 Jornal do Comércio. Manaus, “No lago dos Baetas – A invasão de uma nuvem de exploradores” de 07 de 
Agosto de 1931. 
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norte americanos, poloneses) com suas culturas agrícolas, incompatíveis com as várzeas e os 

regimes dos rios amazônicos.175 

Pelo contrário, como fizeram com Francisca da Silva e as outras cinqüenta famílias do 

rio Copéa, as autoridades tiravam os ribeirinhos das férteis áreas varzeanas e, a partir de 

absurdos projetos, traziam estas pessoas para plantarem nas menos produtivas terras de 

Manaus, ponto médio dos rios que, afora nas alagações incomuns (como as de 22 e 53), 

dificilmente eram invadidas pelas águas dos rios, não possuindo, portanto grandes e férteis 

áreas de várzeas.176 

Afora os avós e pais de Edneia Cortezão nas terras e águas de Autazes e a família de 

João Cesário no Careiro/Manaquiri, nenhum dos meus outros entrevistados interioranos 

pareciam ser donos de suas terras. Francisco Pereira da Silva apresentou sua família como de 

agricultores, “... quer dizer, nós, nós mesmo, não era, nós num tinha propriedade...”; 

Sebastião Garcia e seu pai cultivavam terras arrendadas no Manaquiri e viviam endividados 

no barracão do patrão. 

O pai de Francisca Malta foi cultivar e coletar látex no seringal de seu Benjamim 

Afonso no rio Jutaí; situação semelhante era vivida pela família de Anísio Pedro no seringal 

São Miguel no rio Ituxi e Creuza, depois do casamento de sua irmã, passou anos trabalhando 

para “pagar uma conta” do pai do seu cunhado, “... porque ele morreu, ficou uma conta para 

pagar...”, no paraná do Ramos na vila de Pedra em Barreirinha. 

Ainda assim, contrariando a costumeira idéia de “rios da fome”, exploração e miséria, 

os caboclos com quem dialoguei sempre reanimaram seus interiores pela fartura do lugar; “... 

era uma coisa mais farta que eu me lembro, muito farto nesse lugar...”. O seringal do rio 

Jutaí, lembrado por dona Francisca Malta, “... tinha muito ovo de tracajá, de tartaruga, muito 

bicho de casco, era muito farto no interior (...) tudo ele tirava dali, da lagoa (...) até café, ele 

tirava café...”. 
                                                 
175 Falo imponderável em virtude que tal “vazio humano” é uma conseqüência direta do extermínio em massa 
dos silvícolas engendrados pelo colonizador branco na região norte desde o fim do século XVII, até então, 
segundo estudos contemporâneos, especialmente da arqueologia, a Amazônia possuía um população 
extremamente significativa, inclusive em termos de densidade demográfica nas calhas dos principais rios como 
Negro e Amazonas, área da futura “Região de Manaus”. Portanto é sempre preciso entender que “humano” é 
considerado e principalmente desconsiderado pelas políticas oficiais desde então.       
176 Em 1932, por exemplo, fruto de uma “primeira leva”, juntaram-se a 49 nordestinos em Manaus outros 15 
imigrantes do interior que, sob o patrocínio da Associação Comercial do Amazonas, foram assentados em uma 
colônia agrícola na estrada do Aleixo, um pouco acima da Vila Municipal, e o resultado não foi muito diferente 
do que ocorreria na colônia de Francisca da Silva. As plantações sucumbiram frente à infertilidade do solo e a 
uma praga de formigas e como ocorreria com Francisca e tantos outros em 1963, os assentados de 1932 também, 
buscaram outros rumos na cidade de Manaus. REVISTA , Associação Comercial do Amazonas. Manaus, 
“Immigrantes Cearenses” – N° 177, Anno XXIII (3ª phase) de 05 de Junho de 1932, pg. não numeradas.            
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Mesmo Vivaldo, que poucas boas recordações guarda da sua “vida sufrida”  e do 

“trabalho sacrificoso” no interior, não deixa de reconhecer a abundância das várzeas que 

aportava em Manaus na forma de diversos produtos como goiaba, manga, banana, galinha, 

ovos, ingá, mari, tucumã, farinha, pirarucu, carne e sua lista segue com a juta, balata, 

borracha, sernambi, couro de jacaré, capivara, veado, “... tudo isso era produto que vinha do 

interior...” , para abastecer Manaus. 

À lista de Vivaldo, acrescento ainda as procuradas verduras e pimentas que Sebastião 

ia comprar nos motores que vinham do interior; ele, a exemplo de Vivaldo, não guardava 

saudades da “dureza”  da vida nas terras do Manaquiri, mas também reconheceu que verdura 

para abastecer sua banca no mercado nunca faltou. 

E nas plantações de melancia de Francisca da Silva em Coari que, sem ter como 

escoar a produção, havia até “desperdiço”; seu filho Francisco me contou que, “... mamãe 

plantava um monte de melancia! Ninguém tem pra quem vender, parecia umas pedras! 

Agente pegava, jogava no rio tudinho, pra não apodrecer nas terras...” e ainda, não podemos 

esquecer a grande produção que encheu o comboio de 17 barcos que trouxeram as famílias de 

Copéa para o assentamento agrícola em Manaus, “... tudo quanto foi produto vindo da 

agricultura...”, narrou Francisco. 

Conversando com os entrevistados, a Manaus que eu tentava reconstruir a luz de suas 

narrativas, não lhes impressionou, pouco os encantou e isto desde os primeiros a chegarem 

como Maria Borél, Vivaldo Correa e João Cesário aos últimos como Creuza de Andrade, 

Anísio Pedro e Francisco da Silva. 

Quando lhes perguntei sobre a cidade que conheceram, entre os anos vinte e a década 

de sessenta, a tônica das suas narrações sempre repõe uma capital acanhada, desprovida de 

grandes atrativos. Maria Borél me contou que a cidade, “... não tinha movimento”; Vivaldo 

Correa e Creuza de Andrade não se impressionaram com a “pequena cidade” e, ainda, em 

tons quase idênticos, a Manaus de João Cesário “... naquele tempo não tinha quase nada né, 

tinha pouco movimento aí”. 

Será que estas impressões da cidade, se alinhariam a inércia urbana das narrativas 

tradicionais? As minhas inquietações aumentaram ainda por eu acreditar no costumeiro 

fascínio que a cidade grande provoca nos interioranos, caipiras, caboclos, sertanistas, 

ribeirinhos enfim, pessoas que, por diferentes motivos, deixam suas pequenas povoações se 
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deparando em seguida com um território de emaranhada experiências culturais que formam a 

chamada cidade grande. 

Todavia, em meio a este “descompasso” entre o que eu esperava e o que eles me 

contavam, pude compreender melhor outra peculiaridade das fontes orais: as pessoas quando 

lembram, o fazem a partir de experiências (com seus mais diferentes valores) no presente, em 

uma espécie de “joint venture”  da memória do qual nos fala Alessandro Portelli.177 

Assim, após a minha pergunta: “Quando o senhor(a) chegou a Manaus, do que o 

senhor(a) se lembra da cidade?”, eles, em suas narrativas, não desembarcavam na capital de 

outrora vindos de suas respectivas ribeiras interioranas, mas o fazem partindo da Manaus que 

hoje vivenciam, com seus milhões de habitantes, seus Shoppings Centers, seus carros, seus 

viadutos, que não evitam os sufocantes engarrafamentos, o aumento descontrolado dos bairros 

que continuam empurrando os limites urbanos de uma Manaus com índices de violência que, 

a cada dia, só aumentam preocupando cada vez mais os seus moradores.178 

A analogia não está entre os povoados ribeirinhos de onde partiram e a Manaus em 

que desembarcaram, mas entre esta e a cidade do presente. Maria do Nascimento, além de 

lembrar a Manaus sem “movimento” dos anos vinte, destacou que, “ainda era cidade 

pequena (...) tinha pouco trânsito também, se comparada com a de hoje”. Anísio Pedro, em 

Manaus quarenta anos depois de Maria é mais contundente ainda, “Não era nada rapaz, 

Manaus não era nada, Manaus hoje tá grande, hoje pra aquele tempo, Manaus hoje tá muito 

grande, naquele tempo Manaus era uma porcaria!”. 

Para Creuza de Andrade a “cidade pequena” que viu pela primeira vez em 1947, 

apenas “... depois de 1981 pra cá, começou (...) começaram os bairro né (...) aí foi 

expandindo né, aí não tem limite mais né, e foi, era época di 81...”. Para João Cesário, o 

tamanho daquela Manaus é medido pelos seus “... 06 carros de praça só, que são os [muitos] 

táxis de hoje em dia...” ao menos eram os que deviam fazer “corrida” para o bairro dos 

Educandos onde, desde 1955, mora com parte da família: dois netos, uma filha e um filho, “de 

vez em quando”. 

                                                 
177 PORTELLI, Alessandro. “Forma e Significado na História Oral: a pesquisa como um experimento em 
igualdade”. In: Ética e História Oral, n° 14, p. 11-12.    
178 No 3° encontro com Francisca Malta, no dia 06/03/2008, conversamos brevemente, não pude entrar em sua 
casa. Francisca estava “trancada” e como ela mesma justificou, sua “clausura” se deu em virtude de tempos atrás 
ter ocorrido na cidade um brutal homicídio de uma anciã. Assim, quando todos saem, por uma questão de 
segurança a deixam trancada; lamentei, mas procurei entender a atitude de seus familiares. Não senti mágoa nas 
palavras de Francisca, pelo contrário, percebi uma concordância com as precauções dos filhos e netos. Fiquei do 
lado de fora, conversamos – gravador desligado – pelas brechas da garagem. 
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Por isso os tímidos assombros que permeiam a reconstrução que fazem os nossos 

narradores da capital e maior cidade do estado na qual desembarcaram. Não estou afirmando 

que aquele momento tenha se revestido apenas de desencantos, é possível e plausível pensar 

que os entrevistados tenham, de certa forma, se espantado com a cidade grande; porém, 

acredito que não há, e nem eu pretendia isto, como desvinculá-los de suas atuais vivências 

urbanas em Manaus, fazendo-os lembrar da cidade, exclusivamente a partir do tempo em que 

chegaram. Como afirmamos, as pessoas quando lembram o fazem a partir do seu presente. 

Caso – fazendo um exercício de imaginação – eu pudesse entrevistá-los logo depois do 

desembarque, com certeza os tons da cidade seriam outros. Algo próximo, talvez, aos 

sentimentos de Zé Pedro, personagem das crônicas de Sebastião Vasconcelos e que também 

não deixa de personificar o próprio autor que de Coari, aos dezesseis anos, em 1949, se 

mudou com a família para Manaus. 

Zé, pensativo em seu tapiri, se deparava com o dilema de ir ou não para capital, por 

um lado a cheia grande o empurrava, por outro o receio da metrópole o fincava cada vez mais 

em sua várzea, sem contar o filho mais velho que trabalhando no flutuante de “Bagabém”, 

cansou de escutar os regatões contando histórias maravilhosas da cidade grande que, em 

companhia do pai, teve a oportunidade de conhecer em tenra idade, suas lembranças eram 

poucas, mas bem significativas. 

O fato é que o curumim, juntando estas poucas lembranças às histórias que ouvia no 

flutuante, aperreava o pai para mudarem para Manaus, cidade também sonhada por Zé Pedro 

quando criança, todavia, agora ele era um pai de família com outras responsabilidades, ainda 

assim, ele também não tinha esquecido a Manaus tão diferente da ilha em que moravam e que 

tanto encantou o seu curumim. 

Nas narrações do cronista sim, a analogia se estabelece entre Manaus/capital dos anos 

quarenta e a ilha/interiorana do mesmo período: 

 
... aquelas casas altas, de tijolos e de pedra, pintadas de muitas cores, tudo lindo, tão diferente 
do mundo em que se vivia. Lembrava-se do seu espanto ante o trançar dos carros pelas ruas e 
tanta gente junta na praia do mercado, que nem na festa de São Sebastião, lá na ilha, vira 
juntar tanto povo. Mas nada lhe causara maior admiração do que aquela igreja enorme lá em 
cima e lá embaixo, no meio da praça, aquele Nosso Senhor todo de pedra, pintado de branco 
dos pés a cabeça, os braços abertos como se chamasse para um abraço.179 

 

                                                 
179 VASCONCELOS, Francisco. Op. Cit., p. 47. Grifo meu. 
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A “grande crise” não pairava assim sobre todos com uma mão soberana que, ao 

mesmo tempo em que “congelava” Manaus no seu tempo belo, empurrava centenas de 

interioranos os quais, sem hesitação alguma, tomavam a direção da capital. Todavia, recontar 

um pouco das histórias e trajetórias dos nossos entrevistados, serviu especialmente para uma 

releitura desta idéia consagrada em que os caboclos amazônicos, como uns “zumbis” 

desprovidos de idéias próprias e por contas exclusivas dos acontecimentos da “crise”, foram 

naturalmente tangidos dos interiores com seus rios de fome, de miséria e de doenças para a 

capital amazonense. 

De fato muitos foram se espalhando e retransformando a capital, mas não decidiram ir 

apenas por uma questão econômica, intrínseco a esta; pude perceber na fala dos nossos 

entrevistados outros valores que também concorreram para a decisão de irem para Manaus 

tentarem melhores dias. 

A perda do pai/marido que se abateu sobre as famílias de Maria do Nascimento e 

Vivaldo Correa; o abandono por parte dos companheiros de Francisca da Silva e Creuza de 

Andrade; os perigos de fuga raptos e desonras, dos quais o tutor de Francisca Malta queria 

“salvá-la”, mandando-a para Manaus e mesmo a busca de um sonho, “trabalhar a bordo” que 

trouxe Anísio Pedro para a capital. 

Outros nunca foram, como o pai de Sebastião Garcia, outros foram depois, outros 

tantos retornaram como o vizinho de Sebastião que vendeu o flutuante, retornando para Nova 

Olinda em plena cheia de 1953; o irmão de Francisca da Silva, diferente dela que seguiu para 

Manaus, logo depois que o projeto agrícola do Tarumã fracassou de vez, junto com outros 

tantos, não pensou duas vezes, voltou também para o interior em Coari. 

Finalmente, a decisão de ir morar sobre as águas, em síntese, pode ser entendida, a 

princípio, como resultado de uma soma de conjunturas políticas/econômicas, entre as quais 

reitera-se os desastrados projetos agrícolas do estado; das efêmeras políticas do “Esforço de 

Guerra” dos anos quarenta e dos “Planos de Valorização” da Amazônia nos anos cinqüenta. 

Medidas oficiais que, tão logo cessavam, deixavam uma infinidade de pessoas a mercê 

de sua própria sorte e esta, geralmente, era sempre das piores. Pese-se ainda, por último, forte 

crise no setor de habitação na cidade que atravessou todos estes difíceis anos no Amazonas e 

os desdobramentos das catástrofes naturais das enchentes como as de 1922 e 1953. 

Mas é, ainda, produto de uma tradição cultural dos ribeirinhos amazônicos 

acostumados à vizinhança com as águas que, aliando este costume próprio as dificuldades de 
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ordem econômica, procuravam qualquer possibilidade barata de moradia. Primeiro as barracas 

de barro e palha dos distantes e esquecidos subúrbios, e, posteriormente, em uma experiência 

íntima, uma espécie de volta as raízes, as palafitas nos barrancos marginais e os flutuantes no 

rio Negro e igarapés, cujo baixo custo de construção, o não pagamento de impostos e, 

sobretudo, uma proximidade com o centro – espaço de um ganha-pão menos indócil – 

começaram a lhes parecer uma alternativa de moradia das mais sedutoras, enfim, um lugar 

possível para sobreviver. 
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“... é assim que nós morava...” 

 

Vivaldo Correa acabara de chegar ao seu flutuante no Centro de Manaus, mal entrou 

na casa e ouviu: “... meu filho tem almoço...”; era a sua mãe que o avisava de um dos 

cômodos, próximo à janela, onde passava as muitas roupas que lavava “pra fora”. Corria o 

ano de 1955, os tempos de “bulacheiro” da padaria Modelo, no Centro, tinham ficado para 

trás. Desde maio Vivaldo era um dos novos recrutas do 27° Batalhão de Caçadores do 

Exército, o mesmo quartel que anos depois (1962), por não ter a tal da “carta de residência” 

e por já estar “muito velho”, rejeitaria Anísio Pedro. 

Vivaldo livrou-se logo da pesada farda que tornava mais sufocante ainda aquele inicio 

de verão na cidade, banhou-se em um dos tambores que ficavam no banheiro adjacente ao 

flutuante e em seguida retornou a cozinha para se refestelar com o almoço da mãe. Por volta 

das 15:00h, o calor começava a dar lugar a um mormaço amenizado por uma “ventilação 

gostosa” que vinha do rio Negro e que Vivaldo nunca esqueceu. Assim, armou a rede na 

varanda do flutuante e ali adormeceu até as 17:00h. 

Neste horário, vários rapazes, “... aqueles filho daqueles turco por ali da Barão de 

São Domingos, da rua dos Barés...”;180 entre os quais estava Renato Chamma, desciam o 

barranco aos grupos em direção à praia que se formava por causa da vazante do Rio Negro, 

nas esquinas que as ruas Leovegildo Coelho e Joaquim Nabuco formavam com o rio, vizinho 

ao flutuante de Vivaldo que, da varanda, observava o movimento até decidir: “mamãe vou 

bater uma bola”, “vai” , foi à resposta que obteve. 

Pouco tempo depois que Neuza, esposa de Sebastião Garcia, comprou o flutuante 

deles em 1954 na Cachoeirinha, seu primogênito veio a falecer. Perda que os filhos, vindos 

em seguida, ainda no flutuante, nunca conseguiram apagar. Sebastião, compreensivelmente, 

não gosta de falar do assunto, mudando logo o rumo da conversa. 

Depois de alguns anos trabalhando no Mercado da Cachoeirinha, Sebastião resolveu 

atender aos apelos dos seus amigos feirantes do Centro: “... Sabá porque tu não vem trabalha 

com nós?”. Aceitando as sugestões dos colegas, na beira, perto do Mercado Público, 

Sebastião botou sua banca de pimentas e verduras. Ali ficava mais fácil comprar os produtos 

dos agricultores interioranos que iam naquela praia vender os seus produtos. 

                                                 
180 Os turcos mencionados por Vivaldo tratam-se, na verdade, das tradicionais famílias sírio-libanesas de 
Manaus, das quais descendem meus entrevistados Renato e Bosco Chamma. Um senso comum tendeu a 
sintetizar povos de culturas diversas na mesma condição de turcos. 
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Quase ao fim da década de cinqüenta, correu pela a cidade o boato que a Capitania dos 

Portos estava “... tirando, quebrando...” diversos flutuantes pela orla de Manaus, 

principalmente nos igarapés internos da cidade, justamente onde ficava o flutuante de 

Sebastião. Verdade ou não, e precavido como sempre foi, ele resolveu vender seu flutuante e 

deixar o igarapé da Cachoeirinha, “... aí eu passei pra terra...”, junto com os dois filhos e 

Neuza que, mais uma vez, seguiu a contragosto, ela, há cinco anos morando no flutuante, já 

havia se acostumado à vida sobre as águas da Cachoeirinha. 

Ao contrário da maioria dos meninos, Mário dos Santos, tão logo chegou, em 1954, ao 

seu flutuante no igarapé dos Educandos, foi matriculado num colégio no Centro de Manaus, 

ao qual ele podia chegar de catraia ou a pé pela Ponte de Ferro da Avenida Sete de Setembro. 

Outra opção era a novidade do ônibus, porém “... era bem mais caro do que a 

catraia...”, ou, de forma bastante perigosa, Mário com outros meninos, “... tirava a roupa 

embolava, prendia com o cinturão na cabeça, atravessava nadando...”. Ainda que as águas 

vizinhas a Manaus estivessem mudando, os ferozes répteis e as vorazes piranhas ainda eram 

os mesmos, sempre à espreita dos desavisados e intrépidos que, como Mário e sua “trupe”, 

resolviam desafiar as águas do rio. 

Por sua vez, o que estava tirando o sono do irmão de Mário, João Cesário, morador na 

margem do igarapé dos Educandos, vizinho ao irmão, era os muitos moradores de flutuantes 

que insistiam em atracar as suas casas no ancoradouro em que João concertava e construía 

barcos, atrapalhando, desta forma, seus serviços. 

Por isso, João se dirigiu a Capitania dos Portos no Centro da cidade, seu terreno era 

“... matriculado na capitania como estaleiro, aí não consentia a ninguém atracar 

flutuante...”. Muniu-se de toda a documentação e foi exigir seus direitos, “... porque se não 

eles invadiam o local todinho como eles invadiam por aí afora...”. Depois que a Capitania 

mandou os “invasores” procurarem outras águas, João pode seguir fazendo e concertando seus 

barcos com maior tranqüilidade. 

Depois de alguns meses de procura, Elias Jorge Malta, marido de Francisca Malta, 

conseguiu encontrá-la no flutuante da “Nega” na Amazonense, vizinho ao flutuante de 

Vivaldo; queria conversar, buscava a reconciliação, mas Francisca, como me garantiu, se “... 

fazia de dura né!”. Socorro havia nascido há alguns meses e Elias percebendo a teimosia de 

Francisca, desistiu de pedir em nome do amor, da paixão, da família e apelou a compaixão de 

Francisca: nos seus quase sessenta anos, estava muito doente, precisava da companheira! 
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Francisca lhe pediu que esperasse na pequena sala do flutuante e foi até a cozinha 

fazer um chá. O que aconteceu em seguida Francisca me resumiu entre várias gargalhadas que 

eu e seu Vivaldo – presente na primeira entrevista – também não pudemos resistir, “... que o 

chá é o Carlos!...”; a reconciliação estava selada e Elias, talvez menos para provar seu amor e 

mais para fugir de possíveis complicações e tentações, sua ex-amante Maria morava ali perto, 

deixou sua casa na Avenida Ramos Ferreira, no Centro, e comprou um flutuante ali na 

“Amazonense” mesmo. Carlos nasceria em 1961. 

Um ano antes foi Edneia Cortezão que, diferente de Carlos nascido num hospital da 

cidade, veio ao mundo pelas mãos da “cumadre”, como se refere à parteira que Djalma, seu 

pai, foi buscar para fazer outro parto da esposa no próprio flutuante no igarapé dos 

Educandos, vizinho ao Porto das Catraias, “... num ia pro hospital (...) foi tudo feito em 

casa...”, afirmou Edneia. 

Ainda que as vendas no comércio flutuante de Djalma estivesse indo muito bem, a 

família Cortezão passava momentos difíceis pela perda da filha mais velha que, meses antes 

de Edneia nascer, havia perecido frente a uma enfermidade que nunca ninguém soube 

explicar, nem os médicos de Manaus, aumentando a dor da família. Edneia nasceu neste 

contexto familiar, não para substituir o que era irreparável, mas como uma esperança na vida 

e em dias mais felizes, confortando a família ainda enlutada, especialmente sua mãe. 

Ao tempo destas vidas, narradas e pinçadas das entrevistas, a “cidade flutuante” de 

Manaus já havia significativamente se diferenciado do punhado de casas que, até então, se 

espalhavam de forma dispersa pelas ribeiras e águas fluviais da capital, se transformando em 

um complexo urbano e social, sendo parte dos desdobramentos do avanço e das 

transformações da cidade de Manaus em franca expansão no período. 

Até o inicio de 1940, a malha urbana da capital não tinha sofrido transformações 

impactantes. Manaus, além do seu Centro, tinha o Educandos e Cachoeirinha a leste, 

Mocó/Vila Municipal ao Norte e a oeste destacava-se o bairro de São Raimundo (mapa IV). 

Nos anos seguintes, no entanto, aconteceria o que Samuel Benchimol chamou de “... o 

começo da explosão urbana na Amazônia”.181 

A pressão de novas necessidades sociais, propiciadas pelas imigrações dos anos 

quarenta, fez-se sentir em todos os limites da capital estendidos sobre os terrenos de florestas 

                                                 
181 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 360. 
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ao norte, ampliando antigos subúrbios e criando outros; seguindo os cursos fluviais dos 

terrenos marginais na forma de palafitas, tapiris e, sobre as águas, com moradias flutuantes. 

Se até 1947, quando termina a “Segunda Batalha” da borracha, existiam, basicamente, 

aqueles quatro bairros na cidade, entre este ano e 1967, quando a “cidade flutuante” é 

destruída, cerca de onze bairros seriam criados e/ou oficializados pelos poderes públicos. 

Em 1947, um grupo de paraibanos iniciou o bairro de Nossa Senhora das Graças sobre 

as terras do Mocó, incorporando-o nos anos seguintes. No mesmo ano, nas cercanias da 

Cachoeirinha um grupo de carvoeiros que retirava lenha nas adjacências e ali trabalhavam no 

fabrico do carvão, resolvendo morar próximo a fonte dos seus serviços, fixaram residências, 

fundando o bairro de São Francisco. 

Em 1950, um contingente chegado dos interiores amazônicos e do nordeste brasileiro, 

ultrapassa o bairro dos Educandos criando os bairros do São Lazaro e Crespo. No ano 

seguinte, nas imediações do igarapé do Pancada, um lugar conhecido por Emboca é 

desmembrado do bairro dos Educandos e oficializado como o bairro de Santa Luzia; ao norte 

do bairro de São Francisco, também em 1951, inaugura-se Petrópolis e, na outra frente de 

Manaus, nos limites de São Raimundo, a pressão de novas demandas urbanas se fez sentir 

pelo surgimento, em 1950, de dois bairros: Santo Antonio e São Jorge.182 

Todos estes novos núcleos urbanos teriam ainda sua população subitamente acrescida 

pelas conseqüências da grande enchente de 1953 quando as águas obrigaram centenas de 

interioranos a se movimentar novamente em direção a Manaus. O bairro da Glória, de 1953, 

próximo a Santo Antonio e São Raimundo, seria uma conseqüência direta da grande alagação. 

Um significativo índice desta Manaus em movimento contínuo pode ser percebido 

retomando a movimentação de alguns entrevistados no interior da cidade. Maria Borél, em 

meados da década de quarenta, foi morar nos subúrbios de Manaus em um amplo terreno nas 

cercanias dos bairros de São Raimundo e Glória; as terras de Maria, quase no final da década 

de sessenta, por conta do fim da “cidade flutuante” obrigando diversos dos seus moradores a 

procurar novos lugares, formariam, a partir de 1968, o bairro da Compensa. 

Vivaldo Correa morou de 1941 a 1945 na Baixa da Égua nos Educandos, no bairro da 

Cachoeirinha até 1947 e, em seguida, de 1949/50 até 1962, num flutuante no Centro de 

Manaus. Sebastião Garcia depois de vender o flutuante na Cachoeirinha onde morou entre 

                                                 
182 Estas informações foram obtidas na REVISTA  da CODEAMA. Manaus, Estudos Específicos – “A Cidade de 
Manaus”, Ano II, nº 18, Maio de 1966, p. 04 e no site www.portalamazonia.globo.com.   
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1953 e 1958, alugou uma casa em terra no Educandos, em seguida adquiriu um terreno no 

bairro da Betanha, entre os bairros de Crespo e São Lázaro e, finalmente, na Colônia Oliveira 

Machado fronteira com os bairros dos Educandos e Santa Luzia, margem leste do rio Negro. 

Creuza de Andrade, a partir de 1947, quando veio pela primeira vez a Manaus passou 

uns tempos no bairro de São Raimundo, em seguida, no bairro da Cachoeirinha. Ao tempo 

dos serviços domésticos nas casas de seus respectivos patrões pelo Centro, ela morou nas ruas 

Sete Setembro, Joaquim Nabuco e Getulio Vargas, “... aí di lá morei em vários lugares...”, 

como na “cidade flutuante”, entre 1962 e 1966, e em seguida na Rua Emílio Moreira no bairro 

da Praça 14, depois nos Educandos e em bairros de crescimento mais recentes (década de 

setenta) como Aleixo, Coroado e, desde 1981, na Cidade Nova. 

Tentando racionalizar e compreender este avanço urbano, a Lei n°367, de 1951, 

promoveu um novo zoneamento de Manaus dividida em três zonas territoriais: a Central, a 

Urbana e a Suburbana, dando formas ao mapa da cidade apresentada abaixo: 

 
MAPA V 

 
Fonte: OLIVEIRA, José de. Manaus de 1920-1967: a cidade doce e dura em excesso, p. 94. 
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O Cadastro Predial de Manaus de 1952, publicado pelo professor Júlio Uchôa 

imputava para a capital um total de 10.358 casas, das quais, mais da metade, 55,1%, 

perfilavam-se entre os conhecidos modelos de habitações populares, ou seja: casebres, 

estâncias, barracões e casas de taipa ou de madeira,183 que as Posturas Municipais de 1938 

toleravam apenas nas áreas suburbanas e rurais, ou seja, a primeira longe do Centro e a 

segunda: vilas e distritos que compunham a chamada “Região de Manaus”. 

No mesmo período, depois de um trabalho empírico de um ano e meio, o sociólogo 

André Vidal de Araújo, percorreu um total de 1990 casas da capital, ou quase 20% do 

universo de Julio Uchôa, chegando à conclusão de um presente “problemático” e de um futuro 

nada promissor, como transparecem nas palavras do autor abaixo: 

 
... com exceção de um número muito pequeno, os tipos de casas são os mais pobres possíveis. 
Domina em todos, verdadeiramente, o tipo mocambo coberto de palha, de zinco ou de telha, 
fechado de palha, de madeira ou te taipa. A capital esta cheia de casebres, de casinhas fora 
das condições higiênicas. É nesse meio onde a infância e adolescência crescem sem condições 
de vida próprias para vencer amanhã.184 

 

Um dos itens que me chamou a atenção no inquérito de Araújo foi “a influencia da 

água” como fator poderoso que contribuía para as escolhas dos espaços de moradia e para a 

problemática que preocupava o autor. Do universo de 1990 habitações, 1321 estavam “perto 

de charcos, igarapés, rios, alagadiços”, outras 62, “invadidas pelas águas” e o restante, 607, 

“em altos ou colinas”. Somando-se o primeiro e o segundo dado (1383 habitações) 

concluiremos que praticamente 70% das moradias eram extremamente íntimas ao extenso 

circuito fluvial que margeava e entrecortava a cidade de Manaus, ou como sintetizou o 

próprio pesquisador: “a água domina isso tudo”.185 

Assim, é hora de nos determos na direção sul desta expansão, notadamente nas longas 

e intrincadas margens litorâneas que a cidade formava com o rio Negro e igarapés, em cujas 

águas, estava se formando a “cidade flutuante”, também um dos mais importantes 

“tentáculos” desta Manaus em movimentação constante. 

Este circuito fluvial urbano, além dos mais de 2 km de fronteira com o rio Negro, era 

formado por outros igarapés, perfazendo quase 40 km que, nas mais diferentes direções, 

penetravam Manaus adentro, riscando as linhas do interessante e original mapa abaixo: 

                                                 
183 Apud OLIVEIRA, José Aldemir de. Op. Cit., p. 77. 
184 ARAÚJO, André Vidal de. Op. Cit., p. 329. Grifo meu. Infelizmente para as nossas pesquisas, não foi 
preocupação dos sociólogos a vida cotidiana destes moradores, suas formas de sobrevivências, os motivos de 
suas escolhas, suas opiniões, planos e sonhos. 
185 Ibid, p. 341. 
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MAPA VI 

 
Fonte: Revista de Geografia – ano XI, N° 3, Julho a Setembro de 1949. 

 

O mapa é parte do trabalho do geógrafo francês Pierre Gourou que, em julho de 1948, 

esteve em trabalho de campo na Amazônia. Chama à atenção a legenda: “As rias de 

Manaus”, tratando-se de um neologismo criado por Gourou a partir da justaposição de 

palavras (rios + ruas) com o qual o autor procurou conceituar as vias aquáticas ou os “vales 

afogados”, termo técnico dos igarapés que serpenteavam Manaus e que no mapa, além do rio 

Negro (a maior das “rias” ) aparecem os principais igarapés da capital: Cachoeira Grande/São 

Raimundo, Manaus, Mestre Chico e Cachoeirinha/Educandos. 
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O neologismo de Gourou è uma interessante apreensão do lugar, uma tentativa de 

explicar uma peculiar natureza à luz das prerrogativas de seus estudos: “O sitio urbano de 

Manaus utiliza essa morfologia: é uma cidade de ria como se observa no desenho [mapa 

VI] ” .186 Todavia, caso Pierre Gourou tivesse se atentado para o significado do termo igarapé 

– “caminhos que andam” – refletindo uma antiga interpretação cultural indígena ao seu meio 

natural, repassada às gerações futuras, pudesse ter concluído a esterilidade de seu neologismo. 

Além do que, suas “rias” , longe de serem “obstáculos naturais”, significavam para 

os moradores locais: estradas, ancoradouros, espaços sociais, fontes de sustento e inspirações, 

lugares de serviços, de diferentes experiências de moradias e negócios; enfim: “caminhos que 

andam”, levados e reanimados por culturas próprias do lugar, das quais os ribeirinhos 

amazônicos sempre foram os maiores portadores e produtores, procurando, por intermédio de 

suas culturas, se inserirem nesta cidade em mudança. 

Por este viés, me reporto às consagradas idéias de Raymond Williams sobre “campo e 

cidade”, das quais é estratégico às nossas reflexões o trecho: “A vida do campo e da cidade é 

móvel e presente: move-se ao longo do tempo, através da história de uma família e um povo; 

move-se em sentimentos e idéias, através de uma rede de relacionamentos e decisões”,187 

como as que tomaram muitos daqueles recém chegados a Manaus, entre os quais alguns dos 

nossos entrevistados, cujas mais variadas vivências começaram, como apregoa Williams, a se 

movimentar e a se entrelaçar no interior da urbe. 

É, também, “... a força de toda uma vivência interiorana, que chegava e se 

manifestava na vida da capital...”,188 da qual, recorrendo a experiências próprias, nos fala o 

poeta amazonense Thiago de Mello que, como tantos outros, também aportou com a família 

na capital na década de vinte. 

Reflete-se ainda em meio as idéias do “continuum” entre “cidade e zona rural” de 

Alessandro Portelli que, estudando um caso especifico, percebeu as influências e choques dos 

mais variados modos de vida experimentados, a partir da década de cinqüenta, na cidade 

industrial de Terni na Itália, quando diferentes culturas, de aldeias vizinhas, se movimentaram 

para a cidade pondo a prova tradicionais códigos e valores culturais de Terni.189 

                                                 
186 GOUROU, Pierre. “Observações Geográficas na Amazônia” (1ª parte). In: Revista Brasileira de Geografia – 
Ano XI, n°3 de 1949, p. 392. Grifo meu. 
187 WILLIAMS, Raymond. “Campo e Cidade”. In: O Campo e a Cidade: na história e na literatura, p. 19. 
188 MELLO, Thiago de. Op.Cit., p. 30. 
189 PORTELLI, Alessandro. “Dividindo o Mundo: o som e o espaço na transição cultural”. In: Interpretando 
Práticas de Leituras, n° 26, p. 47-63. 
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A própria “cidade flutuante” de Manaus, por estes vieses, pode representar a 

mobilidade das relações humanas aludidas por Williams, ser um dos mais poderosos 

exemplos das manifestações culturais interioranas aludidas por Mello e também expressar o 

complexo “continuum” que liga o urbano e o rural analisado por Portelli. 

Ainda que Sebastião Garcia, um dos nossos entrevistados, pense numa completa 

ruptura em sua vida quando deixou as ribeiras da ilha do Manaquiri e foi para Manaus, “... daí 

comecei a minha vida...”, abandonando a agricultura e a juta para se tornar feirante na capital, 

no interior do seu discurso se percebe as margens litorâneas e as águas da cidade como 

território de sua casa-flutuante no igarapé da Cachoeirinha e dos seus serviços de feirante 

pelas ribeiras de Manaus. 

E ainda, as próprias pimentas e verduras que Sebastião agora vendia no Mercado da 

Cachoeirinha, eram obtidas junto a antigos conhecidos seus do Manaquiri, além do que, 

sempre conheceu muito bem as hortaliças que revendia da época em que as cultivava nas 

terras baixas da ilha e, por isso, também sabia que eram produtos de boa procura na capital. 

Pelo que me contou Edneia Cortezão, as experiências de moradia e comércio em 

flutuante foram algo que tanto seu pai Djalma, como seu tio Dionísio aprenderam no flutuante 

de seu avô nas águas de Altazes. Valores culturais fortemente arraigados em suas vidas e 

vivências, “ ... então o meu pai, ele num sabia viver de outras coisas que não di água...”. Em 

Manaus, deram continuidade a tais experiências manifestando-as em seus flutuantes 

residenciais e comerciais, agora no igarapé dos Educandos. 

Nestes termos, a grande “Região de Manaus”, oficializada nas leis e traçada nos 

mapas (I e II) interligava-se também por estas práticas de vida que, cotidianamente, 

transitavam entre Manaus e o interior, conferindo novas linhas aos mapas oficiais, 

reinventado espaços e inaugurando territórios que não existiam ou pouco apareciam nas linhas 

das Leis oficiais. 

A “cidade flutuante”, no sentido sul de Manaus, não parava de avançar sobre as 

fronteiras fluviais, sendo à expressão mais significativa do momento de expansão da cidade. 

Algo até então impensável, imaginando que Manaus, tradicionalmente, começa e finda no rio 

Negro, podendo se expandir, como estava acontecendo, apenas nas outras direções. 

No entanto, os limites naturais das águas do rio e de seus igarapés foram 

paulatinamente sendo vencidos, ocupados e reterritorializados por uma sempre crescente 

população que, com seus modos de vida e frente às novas necessidades da cidade grande, 
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estavam riscando novos traçados à malha urbana de Manaus, escrevendo outras e novas 

histórias que, a partir do litoral, atravessavam a cidade como um todo. 

Entre as muitas histórias, chamaram-me a atenção as formas da “cidade flutuante”: 

como eram as casas? Como as construíam? Como faziam para andar na “cidade flutuante”? E 

ainda, depois de prontas, como as iluminavam? Como faziam para receber (se é que 

recebiam) suas correspondências? Como obtinham água para beber, cozinhar, tomar banho? E 

seus dejetos e lixos domésticos? Aonde iam parar? Quais as vantagens, ressalvas e medos de 

se morar ali? Como os moradores faziam, enfim, para se adaptar e tornar possível morar em 

um território social tão peculiar como a “cidade flutuante”? 

Creuza de Andrade, quando saiu de sua terceira e última casa de família na Getúlio 

Vargas, Centro de Manaus, já estava casada com “o pai dos meus filhos”, como sempre 

prefere dizer, indo morar nas águas do rio Negro aonde, em 1962, seu marido alugou um 

pequeno flutuante na “Amazonense”. 

Creuza não lembrou muito bem o valor do aluguel, era o seu marido “... que pagava 

tudinho”, que resolvia estes assuntos, mas, segundo ela, não devia chegar aos 20 Cruzeiros, 

“... era baratinho...”, ainda assim, mais que os 15 Cruzeiros que o marido ganhava com as 

viagens nos barcos. Desta forma, os vencimentos que Creuza conseguia, trabalhando em um 

restaurante flutuante ali perto, deveriam ser vitais para completar o aluguel e sustentar a 

família acrescida pelas chegadas das filhas Ângela e Marcilene. 

O flutuante de Creuza era um pequeno quarto/sala e cozinha em uma das muitas 

vilas/estâncias flutuantes que os proprietários alugavam. Ela me contou que o quarto ficava de 

frente para a beira e nos fundos residiam ainda outras duas famílias: “... três divisões dava 

naquela casa, para cada pessoa: era quarto, não, a sala que fazia de quarto e a cozinha tipo 

um embriãozinho ...”, de acordo com o desenho que Creuza traçou para sua casa flutuante.190 

Da parte externa da casa, Creuza narrou à cobertura de palha ordinária, que, segundo 

ela, dava ao flutuante a aparência de “vagabundinho”, todo de madeira a começar pelos 

alicerces, os quais representavam as bóias de sustentação/flutuação das casas, “assentadas em 

cima de toro de madeira né (...) bem apregado no outro, era assim grudado...”, concluiu o 

desenho da casa. 

                                                 
190 Embrião são as formas originais das casas populares do último grande conjunto habitacional feitos pelos 
governos do Amazonas a partir de meados dos oitenta, a chamada Cidade Nova, onde Creuza, quando da 
primeira entrevista, morava; daí também creio, a analogia entre a atual casa e o flutuante de 1962 feita pela 
entrevistada, “... só que lá [na cidade flutuante] ninguém ia chamar de embrião né”. 



 143

Francisco e Francisca da Silva, pouco tempo depois de Creuza, por volta de 1963/64 

também foram morar na “Amazonense” num flutuante alugado junto ao Cristovão, parente de 

Coari, mas que havia emigrado para Manaus há muitos anos, vivendo, na época, como me 

contou Francisco, exclusivamente da locação de pequenos quartos na “cidade flutuante”.191 

O aluguel girava em torno de 1 ou 2 mil Cruzeiros, ou 1 Cruzeiro, e era pago por dia, 

por semana ou por mês, tudo dependia dos acertos e acordos com Cristóvão. Seja como for o 

dinheiro do aluguel consumia boa parte das lavagens de roupa de Francisca e dos pequenos 

serviços que Francisco e seu irmão Otávio faziam pelos arredores do Mercado Público. 

Os flutuantes de Cristóvão também formavam uma estância de casas na 

“Amazonense” que, segundo os cálculos de Francisco, tinha no total 7 metros de 

comprimento por 5 de largura, só que, “... dividido em três quartos, nós morava num quarto 

daqui pra cá, e outra família do quarto pra lá, era pequeno assim, uma área de 2 metro de 

largura por 3 di cumprimento”. 

Francisco, sua mãe e eu, conversávamos no pequeno quarto e sala de sua atual casa no 

bairro de Santo Antônio, foi de onde ele partiu para referenciar as medidas do flutuante de 47 

anos atrás; o “daqui pra cá” e “pra lá”  das suas mãos mediam, a partir da casa atual, o 

antigo flutuante, “... pequeno assim [casa flutuante], do tamanho dessa aqui [casa atual no 

bairro de Santo Antônio]...” . 

As projeções de Francisco, as quais, a primeira vista, podem parecer meros cálculos 

aleatórios, pelo contrário, coincidiram com os levantamentos técnicos das pesquisas de campo 

em 1964, quando Serra e Cruz chegaram na “cidade flutuante” e, com suas réguas e marcas, 

levantaram as dimensões das casas para chegarem à conclusão que elas tinham tamanhos 

variados, de um máximo de 4x7m² aos 2x3 m², justamente a dimensão que Francisco calculou 

para o seu flutuante.192 

O flutuante de Francisco, pelo que repõe suas narrativas, pouco se diferenciava do 

flutuante desenhado por Creuza, ambos eram inquilinos em um pequeno quarto de uma 

estância flutuante, todas em madeira, cobertas de palha e levantadas sobre troncos de árvores 

nas águas do rio Negro no centro/frente da cidade. 

                                                 
191 Francisco nunca precisou o grau de parentesco que os ligava a Cristóvão. Primeiro disse que Cristóvão era 
casado com a sua tia Ana, depois que em vez de marido, era filho de Ana e na última vez, afirmou que Cristóvão 
era irmão de Ana. Dona Francisca não conseguiu lembra nem de Cristóvão e nem de Ana. 
192 SERRA e CRUZ. Op.Cit., p. 38. As outras dimensões são 3x5 e 3x4 m². 
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E essas formas estruturais também se aplicam integralmente aos flutuantes de outros 

dois moradores da “Amazonense”, Francisca Malta e Vivaldo Correa, no entanto as 

semelhanças param aí. Francisca Malta e Vivaldo Correa, ao contrário de Creuza de Andrade 

e Francisca da Silva, eram proprietários de suas casas flutuantes. 

Francisca Malta e seu marido, depois da reconciliação, compraram um flutuante, mas 

ela não lembrou os valores. As tratativas foram encaminhadas por Elias Malta que depois de 

adquirir o flutuante foi logo buscar a esposa e a filha Socorro no flutuante da “Nega”, onde, 

desde 1958, Francisca Malta estava “escondida” se recuperando das desilusões com Elias. 

“... A minha casa, ela tinha uma sala, tinha o quarto e a cozinha e o corredor...”, 

além da varanda com o portão, sempre fechado, lembrou Francisca, para manter os filhos 

longe das águas do rio. Seu flutuante parecia ser um pouco maior que o “embriãozinho” em 

que morava Creuza e o “quarto pequeno” reconstruído por Francisco da Silva. 

Vivaldo Correa, logo que chegou do rio Madeira no inicio dos anos cinqüenta, 

aproveitou que “... o rio tava seco né...” e levantou um tapiri na beira da “Amazonense”, 

aonde foi morar com a mãe. Em seguida, com o salário de bulacheiro da padaria Modelo e 

mais as lavagens de roupa da mãe, conseguiram economizar um dinheiro, cerca de “mil réis 

né”, calculou Vivaldo, comprando, ali mesmo, uma “barraquinha”  de chão, madeira e palha. 

Com as cheias colossais do inicio daquela década, a opção foi transformar a barraca 

em flutuante. Vivaldo conseguiu as bóias, “... aquelas toras de pau que fica...” em baixo do 

flutuante e eram, como sublinhou, “o principal”  para se levantar a casa flutuante; comprou 

um pouco mais de madeira para cercar, aproveitou o material restante e suspendeu a barraca 

sobre as toras de flutuação. Como o dinheiro era pouco, ele fechou as laterais com palha 

mesmo, estava pronta a casa, “era quarto, sala e cozinha, né”. 

Com o passar dos anos e os bons soldos, primeiro do Exército e depois da Polícia 

Militar, ele pode ir “melhorando” a casa, um ajuste ali, a construção da varanda acolá, as 

palhas foram substituídas por madeira, mas apenas nas paredes; a cobertura, como na maior 

parte da casa dos seus vizinhos acima, permaneceu de palha mesmo, “... só quem cobria a 

cidade com telha de alumínio (...) era o pessoal bem abastardo...”, comentou Vivaldo e 

Francisco da Silva também destacou que “... o alumínio era caro, não tinha condições né...” . 

Se as telhas de alumínio, como repuseram Vivaldo Correa e Francisco da Silva, 

começaram a representar uma indicação de classe social entre os moradores da “cidade 



 145

flutuante”, as famílias de Sebastião Garcia e Edneia Cortezão, neste sentido, estariam em 

posição de destaque. 

O flutuante do cunhado de Sebastião no igarapé da Cachoeirinha, aonde ele e Neuza 

foram morar logo que chegaram a Manaus era, como me contou Sebastião, um “... grande 

flutuante...”, todo coberto de alumínio; só ficaria atrás do flutuante do próprio Sebastião, 

comprado do vizinho ao lado. Para este, Sebastião não poupou elogios e saudades. 

O zinco reluzia em cima do flutuante com “75 palmo de casa!” mediu Sebastião 

(aproximadamente16,5m²), “... coisa maravilhosa!...”, as bóias, seguiu narrando, “... dessa 

altura aí...” me apontou para o balcão de suas pimentas suspenso do chão quase um metro; 

alto o suficiente para ele estacionar, ali em baixo, a canoa em que vinha do Mercado Central, 

apinhada com pimentas e verduras para serem vendidas na feira do Mercado da Cachoeirinha. 

Sebastião e eu conversávamos em sua atual barraca de pimentas dentro da Feira do 

Produtor, no Centro de Manaus, aonde ele, a exemplo de Francisco da Silva, continuou 

teatralizando o desenho de seu antigo flutuante: “... metia, digamos, aqui era uma bóia, aqui 

era outra, eu metia a carnaúba por di baixo do flutuante as bóia era dessa altura daí! Uma 

bóia ali, outra aqui, eu metia a canoa por debaixo do soalho, aí ficava...”. 

Do outro lado do igarapé da Cachoeirinha, na margem dos Educandos, estava o 

flutuante da família de Edneia Cortezão que, desde 1955, quando seu pai o comprou, sempre 

fora coberto por telhas de alumínio e espaçoso o suficiente para abrigar as sete pessoas da 

família e mais as duas empregadas que seu pai Djalma trousse do interior para trabalharem na 

casa, em cuja frente, ainda funcionava o comércio da família. 

Então, por intermédio das reconstruções de Edneia, também pudemos entrar no 

espaçoso flutuante da família Cortezão, situada em uma das melhores áreas do litoral de 

Manaus, de frente para o Porto de Catraias no igarapé dos Educandos: 

 
... era três quartos, é o comércio na frente e cuzinha, eu lembro dos compartimentos dele é na 
frente era comércio, no meio entrava para a sala, uma salinha né, e já entrava nos quartos, 
entrava na cuzinha, tudo entrando pela frente ou pelas laterais, tinha porta nas laterais também, 
coberta di alumínio, lembro... 
 

Pouco depois da boca do igarapé dos Educandos estava o flutuante de Mário dos 

Santos, que um ano antes do pai de Edneia, por conta das subidas das águas do rio Negro, 

deixou, junto com a mãe, as beiradas da Rua Leovegildo Coelho, no Centro de Manaus, indo 

morar num flutuante ancorado ao quintal do irmão João Cesário no bairro dos Educandos. 
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O flutuante de Mário também era coberto com as caras folhas de alumínio, mas, 

diferente da espaçosa moradia de Sebastião e da residência/comércio de Edneia, a casa de 

Mário, como me descreveu, era “... um flutuantezinho pequeno...” parecendo, nestes termos, 

mais com os flutuantes de Vivaldo Correa e Francisca Malta na “Amazonense”. 

As condições econômicas de Mário e a mãe não eram das melhores. Eles haviam 

acabado de chegar do Manaquiri e depois de algumas “andanças” por Manaus, com a ajuda de 

João, compraram o material próprio para erguer o flutuante, foi o próprio João quem construiu 

a moradia para o irmão e a mãe. 

João Cesário, como sublinhado, nunca morou em flutuante, no entanto, era um hábil 

construtor de embarcações, dono de sua própria oficina. Os negócios prosperavam bastante 

possibilitando a João adquirir os outros terrenos nas imediações do igarapé e ainda poder 

comprar as caras folhas de alumínio do flutuante do irmão caçula. 

Mas, sobretudo, desde menino nos tempos do lago do Limão na ilha do Manaquiri, 

João sempre foi um manipulador dos mais variados tipos de madeiras, conhecedor de suas 

propriedades, suportes, pesos e medidas, experiências que, com certeza, o ajudaram a planejar 

e construir o flutuante do irmão, tanto que entre os entrevistados foi o que mais me forneceu 

detalhes desta cultura material própria do caboclo amazonense, um saber internalizado que 

João, pacientemente, me explicou através das seguintes formas: 

 
... arranjavam aquelas bóias de Açacu, açacuzeiro, sabe o que é? [respondo que não]. É uma 
arvore muito grossa, que ela engrossa muito e ela dentro da água ela fica, a água conserva ela, 
aí juntava 5 ou 6 açacuzeiros daqueles, que eles só tiravam mesmo a raiz e os galho, ficava 
aquele caule da madeira inteira né; comprimento de 20 a 25 metros, às vezes juntavam 4 a 5 
toros de madeira daquela de Açacu, botavam um travejano em cima, cada prego desse tamanho 
[abertura de suas mãos de +- 30 cm] feito de vergalhão pra pregar os ligamento em cima dele, 
daí levantava as casas. 

 

Ao que projetam os entrevistados, construir flutuantes, diferente do que repõe um 

senso comum e do historicamente suscitado, não tinha nada de instintivo, e desorganizado. 

Pelo contrário, essas moradias são expressões de uma cultura norteada por conhecimentos e 

técnicas precisas que garantiam sua durabilidade e adequação às demandas de vida do lugar. 

Grosso modo, as moradias flutuantes respondiam por casas de madeira construídas 

sobre troncos de árvores capazes de sustentá-las sobre as águas do rio Negro e igarapés da 

cidade de Manaus; conformando-se, desta forma, aos ciclos periódicos de cheias e vazantes 

impostos pelo rio Negro, algo que as tradicionais construções palafíticas, fixas e suspensas 

nas margens, por vezes, não conseguiam vencer. 
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Uma observação mais refinada, todavia, nos fornece maiores explicações e 

particularidades da construção desta peculiar moradia. Um fator comum nas casas é a 

madeira. Todo flutuante, segundo Creuza de Andrade, “era de madeira, num tinha flutuante 

de [alvenaria] num pudia fazer diferente”. Além dos maiores custos, o maior peso da 

alvenaria impossibilitaria a flutuação das casas, cuja estabilidade era conseguida justamente 

pelo emprego de materiais leves, por uma altura menor e por um maior alargamento nos pisos. 

Assim, em relação às casas em terra, os flutuantes eram mais baixos e mais largos, tal 

como delineiam os traços da pintura de 1960 do artista amazonense Moacir Andrade: 

 
IMAGEM II  

 
Fonte: ANDRADE, Moacir. Manaus: ruas, fachadas e varandas, p.180. 

 

A pintura de Moacir de Andrade sinaliza ainda as divisões internas (três portas e duas 

janelas) que, como em toda casa, também existiam nos flutuantes dando mostras de um 

apurado saber/fazer, cujas técnicas de construção, envolviam detalhes de compartimentação 

das casas flutuantes. 
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Andrade, além de sensível talento, usou da própria memória de antigo morador da 

cidade de Manaus, para tecer as linhas da gravura acima e ainda, concluindo as apreciações 

sobre as formas dos flutuantes, destacou a importante questão da estabilidade das casas: 

 
Os proprietários das casas flutuantes, tinham o cuidado especial de somente aplicarem 
material leve na sua construção, para obterem o máximo de flutuação e conseqüente mais 
carga que depositavam sempre num ponto médio da casa para a permanência do 
equilíbrio .193 

 

No entanto, não se deve confundir leveza com fragilidade e muito menos generalizar 

os materiais empregados na construção de flutuantes. Não era qualquer madeira ou palha 

usada, resultando, por isso, de um saber que apenas os moradores do lugar detêm, ou, como 

me enfatizou o atual arquiteto amazonense e meu entrevistado Bosco Chamma, tratava-se de 

uma “... engenharia rústica [e] quem tem essa tecnologia é o caboclo né...”. 

Moacir Andrade sublinhou que as madeiras mais utilizadas pelos moradores de 

flutuantes eram as chamadas madeiras moles, fartamente encontradas nos terrenos de várzeas; 

sendo de pouca densidade, ajudavam na estabilidade da casa; quase sem coloração (também 

conhecidas como madeiras brancas) e de pouco odor, o que deveria ajudar a não despertar a 

atenção de animais, sobretudo, mosquitos, comuns nas áreas de várzeas.194 

Vivaldo Correa me contou que as bóias “... era o principal para flutuar...”, o pilar 

sobre o qual a casa era erguida, “... só aí...”, calculou Sebastião Garcia, “... era meio 

flutuante...”. O tipo de madeira mais utilizado pelos moradores como bóias era o Açacu que o 

estudioso amazonense, Djalma Batista, classificou como uma “madeira leve”,195. 

Para o depoente João Cesário, o Açacu era, sobretudo, uma madeira muito grossa e 

tinha a importante característica de não apodrecer na água, pelo contrário, a água a 

conservava e ainda “engrossava” sua largura, duas propriedades imprescindíveis para a 

flutuação e equilíbrio das casas. 

Ao que me contou Sebastião Garcia, não deveria ser muito difícil para os moradores 

conseguir as toras de Açacu ou qualquer outra madeira que pudesse servir de bóia. 

Oficialmente, dentro da “cidade flutuante”, existiam duas grandes serrarias que depois de 

                                                 
193 ANDRADE, Moacir. Manaus: ruas, fachadas e varandas, p.181. Grifo meu.  
194 Ibid., p.179-180. Entre as espécies de madeira, Andrade apontou o Ucuúba (virola), a Paviúba (iritea), a 
Envira (teocona), a Caroba (jacarandá), a Imbúia (cecrópia) e o Morototó (didimopana).   
195 BATISTA, Djalma. O Complexo da Amazônia: análise do processo de desenvolvimento, p. 106-108. Além 
desta, Batista classificou as madeiras da Amazônia em muito leves, moderadamente pesadas, pesadas e muito 
pesadas. Destaco que todas as informações sobre propriedades e classificações dos materiais usados na 
construção dos flutuantes foram obtidas também em ANDRADE, Moacir. Op. Cit., p. 178-181. 
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beneficiar a parte da madeira que lhe interessava, soltavam os grandes e pesados troncos pelas 

águas do litoral, “... soltava aí por conta de quem quisesse...”, explicou Sebastião, e muitos 

queriam como o seu vizinho que, a partir destes troncos soltos ao léu, levantou seu “... 

flutuantão, 75 palmo de casa!” no igarapé da Cachoeirinha.196 

O recorte na imagem a seguir traz um trecho da “cidade flutuante” no Centro de 

meados de 1960, em que destaco a profusão de casas e a grande quantidade de toras dispersas 

na margem, aproveitáveis nas bóias dos flutuantes, das quais nos falou Sebastião Garcia: 

 
IMAGEM III 

 
Fonte: Arquivo Fotográfico do Museu Amazônico do Estado do Amazonas. 

 

Dependendo do tamanho da casa, juntavam de 4 a 8 bóias e, como ensinou meu 

entrevistado João Cesário, “... botava um travejano em cima...”, um conjunto de traves onde 

                                                 
196 As duas serrarias no interior da “cidade flutuante” foram levantadas nas pesquisas de SERRA e CRUZ. 
Op.Cit., p. 29 e eram, segundo os autores, muito bem “aparelhadas”. Além destas oficiais, existiam ainda outras 
pequenas serrarias “clandestinas” espalhadas pelo litoral de Manaus. 



 150

eram pregadas as madeiras/bóias, formando o assoalho que, via de regra, eram oriundas do 

Louro Vermelho (madeira moderadamente pesada) e que era usada ainda nas paredes externas 

e internas dos flutuantes. 

O prolongamento do assoalho ajudava na estabilidade da casa e a protegia ainda contra 

possíveis choques de materiais que flutuavam à deriva, como as toras de madeira dispensadas 

pelas serrarias; daí o emprego neste setor da casa, de madeiras pesadas como a Acariquara, 

Sucupira e Maçaranduba, com as quais também se cercavam, especialmente nos flutuantes de 

comércio, as varandas das casas, formando um forte parapeito destinado tanto a proteção 

como as ancoragens das embarcações. 

Nas varandas, as montarias podiam permanecer horas a espera dos donos que iam ao 

flutuante, negociar variadas mercadorias, como no flutuante de Edneia Cortezão em que “... 

na frente era o comércio...” com o qual seu pai Djalma sustentava a família vendendo “... 

produtos de alimento né, conservas, é arroz, açúcar...” , recordou Edneia. 

Andrade, em outra pintura, retratou o movimento no flutuante comercial batizado com 

o nome de “Fé em Deus” e que nos permite mais um ângulo das casas flutuantes e uma 

amostra do cotidiano de negócios ali desenvolvidos: 

 
IMAGEM IV 

 
Fonte: ANDRADE, Moacir. Manaus: ruas, fachadas e varandas, p.180. 
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Como em qualquer casa, as varandas eram ainda espaços de socialização, nas quais os 

vizinhos se debruçavam para colocar a conversa em dia. Vivaldo, além de amarrar a rede na 

varanda para fazer a sesta e se aliviar do calor, me contou que era aonde também “... à noite 

você se sentava na, na margem, no passeio do flutuante com sua família, com a namorada 

né...” e ali ficavam conversando, noite adentro, mas sempre de olho no rio a espera dos 

canoeiros que vendiam variados quitutes. 

As varandas eram os locais propícios para se lavar e secar as roupas nos varais 

improvisados como fazia Francisca da Silva que destes afazeres tirava boa parte do sustento 

da casa, “... agente tinha corda (...) era tudo ali, tudo na varanda, na corda de náilon...”, e 

ela morria de medo que as roupas alheias caíssem na água, prejuízo certo, por isso não 

esquecia os pregadores de roupa, “... pra não voar, pra não cair n’água...”. 

Para as crianças, as varandas sempre se revestiram por uma lembrança lúdica; elas 

eram, sobretudo, o território de suas brincadeiras. “... Ah! Mas flutuante tinha varanda, 

agente brincava...”, me narrou Edneia que, junto com os irmãos, corria para a varanda 

quando escutava os vendedores de mingaus que, em canoas, passavam no rio gritando as 

deliciosas palavras: “MINGAU! MUNGUZÁ! MINGAU DE MILHO!”. 

Os gritos do mingauseiro só paravam aos chamados de seu Djalma, pai de Edneia; 

apeavam a montaria na varanda da casa, destampavam os panelões, o vapor subia, 

impregnando o ar com os cheiros dos mingaus, o de milho era o preferido de Edneia, cujo 

sabor e o odor, ela nunca esqueceu, “... ah! Isso aí eu sei que eu comprava muito”.197 

Infelizmente, não encontrei entre as imagens levantadas da “cidade flutuante” nenhum 

mingauseiro. Todavia, achei outros canoeiros, vendedores de guloseimas, como o 

representado em uma fotografia da Revista O Cruzeiro de 1963,198 iluminando este 

personagem, a época comum, mas raramente visto nos dias de hoje: 

                                                 
197 O poeta Thiago de Melo, freqüentador desde menino dos tradicionais mingaus do Mercado Público, explica 
que o munguzá era o mingau feito com cravinho e coco e o de tapioca com castanha ralada. A todos os mingaus 
se adicionava a canela, ao gosto do freguês. Recordando os cheiros “particularíssimos” de cada mingau escreve: 
“Quando o mingauseiro levantava a tampa de alumínio, subia de cada panela um cheiro que mordia o paladar 
de quem estava esperando a vez. Meu pai preferia o de banana. Eu pedia munguzá misturado com farinha de 
tapioca”. MELLO, Thiago. Op. Cit., p. 78.              
198 A imagem tem o título: “Vendedor de Doces e Refrescos da Beira do Rio Negro – Manaus, 1961”. 
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IMAGEM V 

 
Fonte: Revista o Cruzeiro de 08 de Junho de 1963, p. 70. 

 

Na fotografia, além dos pães vendidos ao outro canoeiro, nota-se, na canoa do 

vendedor, coberta e maior, todo um aparato para a venda de outros produtos. Ao fundo, outros 

canoeiros e casas flutuantes que, a época da fotografia, já ocupavam a maior parte da orla 

urbana da cidade de Manaus. 

João Bosco Chamma e sua turma de meninos iam para a “cidade flutuante” brincar de 

ser “pescador”, depois de entrar na “cidade” “... chegava lá na última casa (...) ficava 

jogando o meu anzol e pescando...”. Não pegava muita coisa, me confessou, apenas umas 

“piabazinhas”, devia valer mesmo pelo espírito de aventura que os espaços da “cidade 

flutuante” deviam despertar em um menino de oito/nove anos a época. 

De qualquer forma, as brincadeiras nas varandas, tanto para Edneia, quanto para João 

(como veremos em outras linhas), quase lhes custaram à vida e para João “rendeu” ainda uma 

grande surra da mãe que não queria o filho ali, a mercê das perigosas águas do rio Negro. 

Chegando a cobertura das casas flutuantes encontramos os caibros de sustentação 

provenientes da Andiroba, conhecida na região por um odor característico e que se acredita 

afugentar os mosquitos, como as carapanãs, comuns em zonas ribeirinhas especialmente no 

período das cheias. 
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No flutuante de Francisca Malta parecia funcionar muito bem, ela não entendia 

porque, “... eu acho que ali sempre era correnteza...” do rio, supôs Francisca, ou talvez as 

propriedades repelentes da Andiroba ajudassem também nas noites tranqüilas da família, a 

certeza, segundo ela, é que em seu flutuante “não tinha carapanã” algum. Bem diferente da 

casa do vizinho Vivaldo Correa, onde nem a queima do querosene a noite toda para iluminar o 

flutuante conseguia afugentar a mosquitada, segundo Vivaldo, “... mosquito todo tempo tinha, 

todo tempo...”. 

Sobre esta armação, era disposta a cobertura das casas, à base de palha, comum nas 

décadas iniciais dos flutuantes em Manaus, entre 1920 e 1950, quando casas flutuantes apenas 

tocavam a orla amazonense. 

As tradicionais palhas, ao que informa Moacir de Andrade, eram originarias do Buçu, 

fibra extremamente leve e resistente e que se adaptavam facilmente as casas e as necessidades 

dos moradores de flutuantes e de outras áreas de Manaus,199 acostumados, desde as suas 

ribeiras interioranas, a usar a palha como cobertura e como paredes em suas palafitas, 

barracas, tapiris e flutuantes, casas típicas do caboclo na hinterlândia amazônica. 

Toda a estrutura levantada do flutuante (piso, varanda, paredes e cobertura) sobre as 

toras de madeira, segundo os moradores Mário dos Santos e Francisco da Silva, fazia as bóias 

de Açacu afundarem cerca de 1 metro, deixando-os a 50 centímetros da água. Pode parecer 

pouco e arriscado, mas para Mário “era tranqüilo, os toros de Açacu eram grandes...” e para 

Francisco a robustez das bóias garantia a segurança e a funcionalidade das casas flutuantes. 

Foi nestes termos que Francisco me respondeu quando lhe perguntei: “como era 

morar em casa boiando sobre a água?”. Eu estava querendo mesmo saber sobre a vida 

cotidiana e não propriamente das questões estruturais da casa; mas parece que ao dizer a 

palavra “boiando” , Francisco logo a associou aos Açacus (sinônimo para os moradores de 

flutuação) que sustentavam seu flutuante na Amazonense aonde ele, junto com a mãe e outros 

quatro irmãos, também experenciava a vida de menino, morador e trabalhador na orla central: 

 
Era uma, era uma bóia chamada di açacu, então ela era dessa altura [suas mãos indicam +- 1,5 
metros] quando botava a armação da casa, ela arriava isso aqui, [dimensão com as mãos, +- 1 
metro] pro fundo né, porque a bóia era forte! Era forte! Entendeu? E ela não arriava aí butava, 
podia butar mercadoria, peso, essas coisa... .200 

                                                 
199 ANDRADE, Moacir. Op. Cit., p.180. 
200 O que também me chamou a atenção nos relatos de Francisco e Mário, foi à incrível proximidade dos cálculos 
da distância que os separavam da água; Mário diz textualmente que os açacus: “... deixava a gente +- uns meio 
metro da altura pra água...”; Francisco se levantou da cadeira, botou a mão um pouco a baixo de sua cintura, 
tentando me sinalizar quase os mesmos 50 centímetros ditos por Mário. 
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Na imagem a seguir, vê-se em primeiro plano, um exemplo da estrutura de uma casa 

flutuante (algo que procuramos tratar acima) e ao fundo, como a casa provavelmente ficará 

depois de terminada a construção: 

 
IMAGEM VI  

 
Fonte: www.biblioteca.ibge.gov.br/colecaodigitalfotografia. 

 

Na imagem não se pode ver as bóias, as quais com a estrutura em cima já deviam ter 

afundado “um metro” na água, como informou Francisco e Mário. Sobre as bóias, vemos os 

“travejanos” que formarão o piso e a armação das paredes laterais que, por enquanto, esta 

servindo mesmo para o improvisado varal das roupas que uma moradora lava ao fundo. A 

“cumeeira” da casa, como prefere chamar João Cesário, a julgar pelas casas vizinhas, 

também será de palha. 

Assim é que um conjunto de materiais assume significados próprios na cultura do 

lugar: a madeira leve e resistente como o açacu que ainda, como nos contou João Cesário, “... 
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engrossava dentro da água...” para as bóias; a pesada acariquara para os 

parapeitos/varandas, as “moderadamente pesadas” louro vermelho para o assoalho e paredes 

laterais; a andiroba, com suas propriedades repelentes, formava os caibros de sustentação das 

coberturas a base de palhas (buçu) ou os zincos/alumínios que viriam em seguida. 

Mesmo sendo regularmente proibida pelos códigos de postura do município, a palha e 

a madeira nunca deixaram de ser uma marcante paisagem social da cidade de Manaus, 

tradicionais modos de morar sempre revigorados por interioranos que vinham para a capital 

tentar melhor sorte.201 

O discurso oficial sempre sustentou as palhas como um elemento ordinário, vulgar, 

material facilmente alcançável nas matas que circundavam as periferias de Manaus e, por isso, 

único recurso de moradia para pessoas pobres e ignorantes. 

No entanto, contradizendo esta perspectiva, encontrei em um dos principais 

representantes deste discurso oficial, a imprensa, uma elaborada comercialização das palhas 

na cidade. Trata-se de uma série de reclames do Diário da Tarde que surpreendi quando 

vasculhava alguns de seus cadernos entre os anos trinta e quarenta, nos quais, as palhas, 

notadamente as de Buçu, eram um produto de larga saída e diversificada clientela na cidade 

de Manaus. 

A seguir, reproduzo o primeiro desta série de reclames encontrados: 

 
PALHA DE BUSSÚ 

Para cobertura de casa não há como palha de Bussú. Dura de 15 a 20 annos. 
Vende-se na Granja São Luiz, na Colônia Campo Salles. 
Preço por cento, posto em qualquer ponto da cidade: 
De 5 até 10 palmos------------------------------------ 15$000 
De 10 a 12 palmos------------------------------------- 18$000 
De 12 palmos em deante----------------------------- 20$000. 
Pagamento: 50 % no acto do pedido e 50 % no acto da entrega. 
Aviso: Os pedidos podem ser dirigidos á praça 15 de Novembro n. 151 – Telephone 1763.202 

 

Vivaldo Correa, entre outras coisas, lembrou das casas na “Baixa da Égua” de sua 

infância, eram “... tudo de madeira, coberto de palha...”. Francisco da Silva, nos tempos em 

                                                 
201 Nas Posturas de 1920, pretendido como reflexo da cidade progressista e requintada da borracha, nem mesmo 
o zinco, que décadas depois seria índice de status social, era permitido. Nestas Leis, se lê no artigo 94: “Fica 
prohibida na zona urbana e suburbana a edificação de casas cobertas de zinco ou de palha, não se permitindo 
nem a renovação nem o concerto das actuaes”. Código de Posturas do Município. Manaus, 22 de Outubro de 
1920, p. 22. Nas leis de 1938, mesmo com algumas tolerâncias ocasionadas pela pressão populacional em 
ascensão na cidade, as Posturas da época ainda ditavam: “A construção de casas de madeira ou taipa só será 
permitida nas zonas suburbana e rural”. Código de Posturas do Município. Manaus, art. 284, p. 39.          
202 Diário da Tarde. Manaus, 20 de Março de 1939. Grifo do jornal. 
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que ficou ancorado na mesma “Baixa da Égua”, recordou, “... não tinha casa de alvenaria, só 

era de madeira e palha (...) não tinha nem zinco (...) o telhado, tudo era palha branca”. 

Quanto ao tipo da palha em seu flutuante, Francisco não conseguiu lembrar, 

recorrendo a sua mãe Francisca que se calou por um instante; eu sugeri as conhecidas palhas 

de Buçu, o que foi logo rechaçado por ele: “... não, é uma palha branca (...) não tinha 

alumínio, era só aquela palha branca que eu não sei como é o nome...”; Francisca, neste 

momento, como que despertando de um tempo longínquo, fala: “... era Ubiti...” , “... né não 

mamãe...” contestou seu filho, ela, no entanto, manteve sua posição, “... de branco sim! Que 

não havia outra palha pra cobri a casa...”. 

Francisco, como era comum em nossas conversas a três, seguiu não aceitando muito 

bem as histórias da mãe, “... não, mas era no interior, aqui [Manaus] não tinha, só tinha 

aquelas palha de...”, que ele continuava não conseguindo lembrar. Dona Francisca, pelo 

contrário, interferindo novamente, lembrou de outra palha, “Quiubim mermo...” ao que 

Francisco respondeu, terminando a cobertura do flutuante, “... mais ou menos isso aqui de 

lanho, aí era palha branca, tinha lá [Manaus] aí tudinho (...) fazia o painel aí ia cobrir, tudo 

era di...”, apesar dos esforços, ele franzia bem a testa e apertava os olhos, mas não conseguiu 

lembrar o nome ou tipo da palha.203 

João Cesário, além de lembrar o “... pouco movimento [e] pouca casa...” em seu 

bairro Educandos, enfatizou que a maioria das residências ali “... eram de madeira...”; casa 

de alvenaria? João mesmo respondeu: apenas uma, hoje desabitada, em completa ruína que 

ele me apontou no outro lado de sua rua. 

Em meados da década de cinqüenta, os significativos dividendos de uma atividade 

comercial em franca expansão nas movimentadas águas da frente da cidade, permitiu o 

surgimento de uma classe de comerciantes em flutuantes, muitos dos quais, puderam 

diferenciar sua residência/comércio não apenas pelo maior tamanho, mas pelas caras 

coberturas com as folhas de zinco/alumínio, inaugurando uma concorrência as coberturas de 

palha, diversificando, sobretudo, as formas da “cidade flutuante”. 

O zinco e o alumínio por sua vez, poderiam ser mais duradouros, mas, por conta de 

seu maior peso, exigiam algumas alterações na estrutura da casa flutuante. Mário dos Santos 

                                                 
203 Tentando encontrar as palhas sugeridas por Francisca da Silva, recorri outra vez ao inventário de Djalma 
Batista em suas classificações dos tipos de fibras da região, porém, encontrei apenas o tradicional Buçu, já 
enfatizado por Moacir Andrade. Ainda assim, temos que considerar os muitos nomes e apelidos que os materiais 
extrativistas recebem na região, o próprio Buçu, segundo Batista, é também conhecido na região pelo nome de 
Ubuçu. Cf. BATISTA, Djalma. Op. Cit., p. 105-106. 
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disse que a cobertura com este material exigia o “... levantamento um pouco mais do pé 

direito do flutuante...”, caso contrário, a estabilidade do flutuante ficaria comprometida. 

O flutuante de Mário era coberto com zinco, ele reclamou que a palha “... dava muita 

goteira...” e isto, numa região que de dezembro a maio chove bastante, era sem dúvida um 

grande problema. A ressalva do seu irmão João Cesário a palha era pelos maiores riscos de 

incêndio que rapidamente poderiam consumir as casas e as vidas dos moradores, agravando-

se ainda mais, segundo João, “... porque bombeiro não tinha condições de ir lá...” , quase no 

meio do rio, onde a “cidade flutuante” estava chegando. 

Nestas situações, os moradores deveriam se virar como podiam, “... pegava o motor-

bomba...” de algum morador, puxava a água do rio, enfim, “... tinha que se vira e dá o jeito 

de apagar...” antes que se alastrasse – e neste ponto as palhas eram propícias – para outros 

pontos da “cidade flutuante”. 

Ainda era muito vivo na mente dos moradores, o trágico incêndio da Rua São 

Domingos no bairro Presidente Vargas (Matinha) ocorrido nos anos quarenta. O bairro a 

época, era formado por uma série de barracas, tapiris e flutuantes dispostos ao longo de uma 

margem interna do igarapé de São Raimundo, lado do Centro. 

O incêndio, segundo a imprensa da época, teria começado quando um dos moradores 

se esqueceu do peixe fritando no fogo que do fogão de lenha alcançou o teto da casa e “... já 

que as habitações eram baixas e com cobertura de palha, foi fácil a propagação do fogo...” 

que destruiu 46 casas no bairro, felizmente sem nenhuma vítima fatal.204 

João Cesário também destacou os grandes incêndios ocorridos na Capital, o da Rua 

Leopoldo Peres em seu bairro, “... parece que foi em 52, houve um incêndio queimou as casas 

de madeira quase todas...”; o da Biblioteca Pública do Estado em 1949 e da Usina de 

borracha “Hever”  na Rua Dos Andradas, perto do Porto de Catraias, “... passou quase vinte 

dias queimando, borracha derretida não há o que apague. Muito incêndio grande aqui...”. 

Com a expansão da “cidade flutuante”, alguns inflamáveis começaram também a ser 

comercializados em flutuantes. Tratava-se de uma conseqüência das tentativas de exploração 

comercial de petróleo na região descoberto em 1953, mas, dois anos depois finalizada, os 

poços, segundo a Petrobrás, não tinham valor comercial. 

                                                 
204 Jornal do Comércio. Manaus, 29 de Agosto de 1941. 
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No inicio dos anos sessenta a Petrobras voltou à carga na região norte mobilizando um 

efetivo de quase mil trabalhadores. Em Manaus inaugura-se uma refinaria de petróleo que iria 

movimentar o comércio dos combustíveis na cidade, como o querosene, fonte dos candeeiros 

e lamparinas para a iluminação da maioria dos flutuantes e casas da cidade, o diesel e a 

gasolina, fonte dos combustíveis dos poucos carros de Manaus, mas, sobretudo, para as 

muitas embarcações a motor e, por isso, postos flutuantes se mostraram como locais 

estratégicos para a comercialização de outra mercadoria na “cidade flutuante”, tal como 

relembrou Francisco da Silva, “... posto de gasolina, de óleo diesel, tudo era na água...”. 

João Cesário, no entanto, disse que a maioria dos postos de combustíveis era em terra, 

mas não precisava de muitos inflamáveis nos flutuantes para começar um incêndio de grandes 

proporções. Para diminuir o perigo, a maioria dos combustíveis, especialmente a gasolina, era 

comercializado apenas nos chamados “pontões”, que João me disse serem postos flutuantes 

localizados mais no meio do rio, distantes das margens de Manaus e dos limites da “cidade 

flutuante”, “... eles tinham medo de botar gasolina nos flutuantes, com medo do incêndio...”, 

fala de João, cujo postal a seguir, de 1961, é também uma significativa narrativa: 

 
IMAGEM: VII 

 
Fonte: Postal de Manaus do Arquivo Particular do Professor Dr. Otoni Moreira de Mesquita, 1961. 
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Ainda assim, Mário destacou a grande desvantagem do zinco em relação à palha, “... 

esquentava pra caramba né!”, ainda mais em se tratando de casa flutuante que de menor 

altura, o zinco ou alumínio esquentava ainda mais seu interior, situação complicada 

sobremaneira nos mais de seis meses do forte verão amazônico. 

Por isso, resolvi perguntar para um morador de flutuante coberto de palha em relação 

às goteiras e aos perigos de incêndio, ressalvas de Mário e João. Vivaldo Correa foi 

categórico: “... não, não, tem problema não...”; o que parecia contar para ele, era a boa 

construção dos flutuantes. Madeiras adequadas e palhas ciosamente fechadas, além de evitar 

as goteiras, propiciavam uma casa bem mais arejada e equilibrada sobre as águas. 

Para Vivaldo Correa, a “cidade flutuante” que morou desde o inicio dos 50, era quase 

toda de palha, só uns poucos que “... tinha condição financeira boa...”, cobria com alumínio, 

material que, para Sebastião Garcia, contemporâneo a Vivaldo, foi definindo o que ele 

pareceu considerar como a “verdadeira” casa flutuante: “... nessa época os flutuante mermo, 

tudo era coberto de alumínio...”, algo que, pela fala de Edneia Cortezão, se consolidaria no 

inicio dos anos 60, “... a maioria era de alumínio e tinham pouco de palha...” . 

Em outras narrativas orais, no entanto, preponderou o equilíbrio entre palha e zinco. 

Partindo do mesmo tempo de Edneia, Francisco da Silva me contou que na “cidade flutuante”, 

gradativamente foram chegando os “caros alumínios” diferenciando algumas casas, como a 

de Cristóvão, dono de cinco estâncias flutuantes, todas divididas em minúsculos quartos 

cobertos de palha que alugava. A casa flutuante de Cristóvão, porém, como enfatizou 

Francisco, “era diferente”, toda em alumínio, espaçosa, “... tinha assim dois anda...”. 

Os negócios, desde 1962, pareciam ir muito bem para Cristóvão, ele vivia apenas dos 

aluguéis, pois inquilinos e quartos não faltavam. Creuza, por exemplo, me disse que seu 

marido não teve nenhuma dificuldade para encontrar casa na “Amazonense”, “... tinha muito 

ali pra alugar, tinha demais, demais...”, acertou os “15 Cruzeiros” com o Cristóvão, fechou 

o aluguel e providenciou a mudança para a “cidade flutuante”. 

Francisco da Silva lembrou inclusive de uma “sociedade” de comerciantes que 

mandavam construir flutuantes especialmente para explorarem o sempre crescente mercado 

de aluguéis na “cidade flutuante”; “... era porque, era assim, porque o pessoal alugavo, fazia, 

alugava pra morar e assim ia entendeu...”; tal como acontecia em terra, me explicou Creuza 

de Andrade, que não sabia quem era o locador de sua casa, mas deu a entender que “o 
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pessoal” da sua fala poderia se tratar de alguma organização, uma espécie de empresa, cuja 

atividade comum era o mercado dos aluguéis. 

Quando quis saber de João Cesário: “Quem construía os flutuantes?”, ele lembrou 

primeiro do que era mais comum, “As pessoas mesmo faziam...”, a exemplo de Vivaldo 

Correa; em seguida, no entanto,  João também lembrou dos muitos comerciantes enriquecidos 

que mandavam fazer flutuantes nos interiores e depois iam rebocá-los para o litoral de 

Manaus, aonde poderiam alugá-los ou abrir um novo comércio. 

João sublinhou um antigo cliente seu, negociante de juta e borracha, comprador de um 

flutuante em Anori (mapa III) que, segundo João, “... pegava 300 toneladas de peso...”. 

Quando Creuza de Andrade se referiu ao seu quarto flutuante, o chamando de 

“vagabundinho”, acredito que o fez a partir da comparação com as casas dos seus vizinhos da 

frente, foram os flutuantes que, de imediato, ela lembrou quando lhe perguntei se “O flutuante 

dessas pessoas que tinham mais dinheiro era melhor do que as outras casas”. 

A diferença para Creuza era gritante, do seu “vagabundinho” flutuante ela, ainda 

maravilhada, recordava das “mansões” que flutuavam próximas de sua casa, que podiam ser 

de madeiras também, mas, 

 
Era melhor, Deus me livre! Eu não tô dizendo, melhor mesmo do que as outras casas; olha, 
pelo menos os maiores que [inaudível] moravam na frente, você gostava de vê, era de madeira, 
mas era, posso dizer, comparado a uma mansão sabe, comparada uma mansão, era muito bom, 
muito bom mesmo.205 

 

Se as bóias de Açacu e as madeiras representam um traço comum na construção dos 

flutuantes, elas estão longe de significar um padrão nas formas das casas que poderiam ir do 

“flutuantezinho” de Anísio Pedro no igarapé da Glória, extremo oeste da cidade, ao 

“flutuantão”  de Sebastião Garcia no outro lado do litoral, no igarapé da Cachoeirinha. 

Poderiam ser um quarto, “tipo um embriãozinho”, como o flutuante de Creuza de 

Andrade e Francisca da Silva; um quarto, sala e cozinha como de Vivaldo Correa e Francisca 

Malta; ou de três quartos, sala e cozinha como era o amplo flutuante residência/comércio da 

família Cortezão. 

                                                 
205 Infelizmente Creuza não lembrou quem eram e de que viviam estes seus vizinhos abastados, certeza é que 
nenhum deles era o proprietário do seu flutuante que, segundo ela, diferente do locador de Francisca da Silva, o 
seu “... não morava por perto não...”; de qualquer forma, apenas o seu marido o conhecia, “... não me lembro, 
ele [esposo de Creuza] que pagava tudinho”. 
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Poderiam ser coberto de palhas, zinco ou barro; serem alugados, junto à suposta 

“sociedade” sugerida por Francisco da Silva, que alugou mesmo os quartos do conhecido 

Cristóvão, ou próprios, construídos pelos moradores como fizeram Vivaldo e João, ou ainda 

comprados já prontos na “cidade flutuante”, como preferiu Elias Malta, marido da 

entrevistada Francisca Malta. 

Outra narrativa que dá a conhecer esta variedade de formas das casas flutuantes 

encontrei numa reportagem de 1963 da revista O Cruzeiro, cujas fotografias, sobre um mesmo 

ângulo, enfocaram diferentes flutuantes na cidade sobre as águas que, a época, não paravam 

de expandir. 

Para uma maior compreensão das variadas formas da “cidade flutuante” que as 

narrativas dos meus depoentes vêem projetando, contrapondo os discursos comuns206 nos 

quais prevalece a uniformidade das construções pequenas, frágeis e ordinárias; da reportagem 

de O Cruzeiro, selecionei duas fotografias abaixo, que uni em uma mesma imagem, na qual 

enfatizo, na primeira fotografia, as formas mais tradicionais de uma casa flutuante: coberta 

totalmente de palha, sem varanda, os limites da casa são dados pelas próprias bóias. 

Na segunda fotografia, dois flutuantes lado a lado, sugerem outros desenhos das casas 

mais comuns a época da expansão da “cidade flutuante” nos anos sessenta, momento do 

registro fotográfico, quando um desenvolvimento comercial propiciou também diferenciações 

nas formas das casas de alguns moradores: as coberturas com zinco/alumínio, nos dois 

flutuantes lado a lado, alguns ornamentos como pintura, uma longa varanda, da qual as 

crianças, como me contou Francisca Malta, pelos mais variados medos dos pais eram 

afastadas, protegidas pelo portão como o da entrada do flutuante pintado de azul, de onde 

algumas crianças observam, provavelmente, o autor da foto: 

                                                 
206 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 37-38 computou as 2.145 moradias da “cidade flutuante” apenas como 
“barracas de madeira” e LENZ, Matias Martinho et al. Op. Cit., p. 04, qualificou as casas flutuantes como “... 
na maioria dos casos, um simples tapiri”. 
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IMAGEM VIII  

 

 
Fonte: Revista O Cruzeiro, 08 de Junho de 1963. 
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“... tinha rua (...) tipo uma ponte (...) mas tudo em flutuante...” 

 

Estas diferentes reconstruções da “cidade flutuante” que as narrativas orais sustentam 

mostraram sua força ainda quando pedi aos depoentes para “sairmos” de suas casas e 

andarmos pela “cidade flutuante”. Mas, como os freqüentadores e moradores faziam para se 

locomoverem no interior da “cidade flutuante” e desta para a Manaus em terra e vice-versa? 

Uma curiosidade que só aumentava à medida que as entrevistas avançavam. 

Canoas parece ser a resposta óbvia, justa e, sobretudo, única. Mário dos Santos me 

contou que naquela época “... todo mundo tinha o seu barquinho...”, ele mesmo e a mãe 

tinham uma canoa usada na venda de cafés; Sebastião Garcia e seu cunhado estacionavam as 

canoas debaixo do flutuante; Francisco da Silva lembrou que “... deixava sua canoa 

amarrada com corda...” em sua casa nas águas da Amazonense. 

Na imagem apresentada a seguir, nota-se uma profusão de canoas ancoradas as casas 

flutuantes e em constante circulação pelo interior da “cidade flutuante”: 

 
IMAGEM IX 

 
Fonte: ANDRADE, Moacir (circa 1965). Manaus: ruas, fachadas e varandas, p. 179. 
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O adensamento das casas acima, de um lado e outro, forma, entre elas, uma espécie de 

grande avenida da “cidade flutuante”, na qual navegam diferentes embarcações, interligando 

os mais diferentes territórios que redesenham o rio Negro na frente de Manaus. 

Todavia, além das tradicionais canoas como meio de locomoção, todo um aparato de 

pontes/ruas foi sendo também construídas à medida que a “cidade flutuante” se expandia 

sobre as águas, dando formas a um complexo de vias e acessos, os quais, nas primeiras 

entrevistas, emaranhavam as referências dos lugares e as indicações de endereços que meus 

entrevistados apontavam, dificultando a construção de uma espécie de “mapa mental” da 

“cidade flutuante” que eu procurava ir montando ao longo das conversas. 

Para os moradores, compreensivelmente, os caminhos eram claros e naturais, quanto a 

mim, no começo sempre me perdia em meio as suas explicações e gesticulações, começando a 

me encontrar apenas depois que encontrávamos alguma referência comum de lugar da cidade, 

tal como se percebe nos primeiros diálogos com Creuza de Andrade, precisamente no 

momento em que eu procurava saber o que deveria fazer para chegar ao seu flutuante na 

frente de Manaus, quando produzimos o seguinte diálogo: 

 
LS -... o flutuante de vocês era mais ou menos onde? 
CA - olha, deixa eu ti dizer, a outra ponte, na segunda, segunda ponte, era assim, tudo era em 
ponte sabe; aí na segunda ponte né que a gente morava; 
LS - segunda ponte? Aquela da Avenida 7 de Setembro? 
CA - Não! Ponte é que os flutuantes tinham ponte entendeu? Tudo era ponte; 
LS - ah...??? [continuava não entendendo]; 
CA - entendeu? 
LS - mas era no centro o seu flutuante? 
CA - não, não, é logo no começo, na beira que nós morava, nós morávamos até alugado nessa, 
nesse flutuante; 
LS - quando a senhora fala “logo no começo”, era em direção a que bairro? 
CA- Digamos que seja o começo da, dali da [igreja] N. S. dos Remédios, num tem? 
LS- isso! 
CA- num tem a beira né; 
LS - tem a beira; 
CA- pois, começando as beira, tinha as ponte até no final dos flutuante; 
LS - ah! O seu flutuante ficava ali, de frente pra Igreja [N. S. dos Remédios – Centro]; 
CA – isso! Isso! Era bem aí; 

 

Em primeiro lugar, troquei a ponte da casa de Creuza na “cidade flutuante” pela 

famosa Ponte Metálica de Manaus da Avenida Sete de Setembro no Centro; em seguida, 

confundi o Centro que pensava ser o da capital, com o centro da “cidade flutuante”. O 

flutuante de Creuza (como compreendi no final do diálogo) ficava no centro de Manaus, mas 

não no centro da “cidade flutuante” que, ali, tinha como referência o meio, o centro do rio 
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Negro ou os “pontões” que João Cesário já havia me falado, o flutuante de Creuza, pelo 

contrário, ficava na beira, “logo no começo” da “cidade flutuante”. 

Somente quando Creuza de Andrade e eu, em meio ao nosso diálogo, nos 

“encontramos” na Igreja Nossa Senhora dos Remédios, pude ir até sua casa flutuante; 

descemos a Rua Leovegildo Coelho, margeamos a Praça dos Remédios em direção ao rio 

Negro, cruzamos a Barão de São Domingos e chegamos ao rio. 

Em seguida, pegamos a ponte da casa de Creuza e apenas por ela poderíamos chegar 

ao seu flutuante alugado na beira da “cidade flutuante”, Centro de Manaus, onde morava com 

o marido que, devido aos seus trabalhos de marítimo passava semanas viajando, 

provavelmente não se encontraria em casa, mas com certeza as pequenas filhas de Creuza, 

Ângela e Marcilene estariam. 

Na imagem a seguir, fixando-se no meio da figura, observa-se a praça com sua igreja 

N. S. dos Remédios e, à direita, a Rua Leovegildo Coelho. Partindo para o rio, pode-se ter 

uma noção do “mapa mental” que me levou ao flutuante de Creuza de Andrade e ainda das 

dimensões e formas da “cidade flutuante” onde ela morou e trabalhou entre 1962 e 1966: 

 
IMAGEM X  

Fonte: Postal de Manaus (circa 1964) do Arquivo Particular do Professor Dr. Otoni M. de Mesquita. 
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As pontes, sempre destacadas por Creuza e observadas na imagem, representavam as 

ruas que também interligavam os vários espaços da “cidade flutuante”. Partindo da beira e 

emendadas em seqüência, se dirigiam para o meio do rio se ramificando nas mais variadas 

direções e sentidos, dando forma ao complexo urbano, cuja imagem acima, enfoca apenas 

parte de um trecho da “cidade flutuante” no Centro de Manaus. 

Outra referência de lugar da “cidade flutuante”, constante na fala dos entrevistados, 

era a chamada Amazonense perímetro de água próximo a Clube Amazonense de Regatas, daí 

o nome do lugar, quase um “bairro” da “cidade flutuante” onde moraram Francisca Malta, 

Vivaldo Correa e Francisco da Silva com sua mãe Francisca da Silva. 

Era próxima a beira em que morava Creuza de Andrade, porém, descendo um pouco 

mais o rio, formado por um grande adensamento de casas, talvez o maior da “cidade 

flutuante”; mas, deixemos os moradores nos indicar o endereço do lugar. Francisca Malta 

demorou um pouco para lembrar o nome da Amazonense, “... meu Deus, eu não sei como era 

que dizia o nome (...) era no final da Joaquim Nabuco...”. 

No final não! Advertiu Vivaldo Correa, era no começo da Avenida Joaquim Nabuco 

que, a partir do rio, subia cortando todo o Centro da cidade, “... logo ali, lado esquerdo, 

descendo, princípio da Joaquim Nabuco...”, ou, como detalhou Francisco da Silva, “... antiga 

amazonense, sede amazonense bem em frente, nós morava bem em frente...”. 

A partir das indicações dos entrevistados, em meio a algumas fotografias, pude 

encontrar na “cidade flutuante” o perímetro de águas batizado de Amazonense. Trata-se de 

uma fotografia da Revista Amazonas 21 de 2000 quando a mesma denunciava a formação de 

uma “nova cidade flutuante” próximo ao Educandos retomando, para tanto, ao “péssimo” 

exemplo da antiga “cidade flutuante” representada, na reportagem, por meio da fotografia a 

seguir, cuja data, a revista informa apenas ser de meados dos anos 60: 
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IMAGEM XI 

Fonte: Revista Amazonas 21. Manaus, 21 de Fevereiro de 2000, p.22.     
 

A Avenida Joaquim Nabuco é a que inicia nas margens do rio, “lado esquerdo, 

descendo” para a beira, segundo Vivaldo está o Clube Amazonense de Regatas com uma 

profusão de flutuantes que se inicia na beira do Clube, se espalhando, em seguida, em todas as 
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direções do rio, “... mais ou menos, uns 2 quilômetros rio adentro de flutuante...” projetou 

Francisco da Silva para o seu antigo lugar na “cidade flutuante”. 

As ruas da “cidade flutuante”, segundo Lenz, chegavam a atingir, da beira para o rio, 

mais de 1 km de extensão,207 ou, como mensurou Serra e Cruz, elas iam “... da praia do 

Mercado Municipal até ao meio da baía do Rio Negro”.208 Creuza de Andrade calculou que 

as pontes/ruas da “cidade flutuante” a levavam até ao meio do rio, advertindo ainda que se ela 

não tivesse sido destruída em 1967, “... tinha chegado no outro lado do rio, num sabe...” ; 

necessidade e disposição para construir ruas e casas parecia não faltar aos moradores. 

Estudos demográficos ou qualquer outro censo sobre a “cidade flutuante” só foram 

verificados a partir da década de sessenta quando, algumas pesquisas encomendadas pelas 

secretarias oficiais, procuraram por referências estatísticas da “cidade” sobre as águas. O que 

prevalecia, até então, era a pouca atenção das autoridades que, como informa o primeiro 

destes levantamentos, nunca tiveram nenhuma “... idéia da quantidade nem da época em que 

surgiram os flutuantes em Manaus”.209 

Nos primeiros anos da década de sessenta, as incríveis dimensões territoriais e 

demográficas dos flutuantes de Manaus os transforma em um fenômeno urbano e uma 

problemática social para as autoridades, em que o título: “cidade flutuante”, construído ao 

longo deste momento, é o índice histórico mais emblemático. 

Diante desta nova realidade, alguns levantamentos oficiais começaram a ser feitos 

sobre a “cidade flutuante”, visando melhor conhecer o “problema” para, em seguida, dar 

conta de sua “resolução” materializada na sua completa destruição em 1967. 

Ao todo, encontrei três dados estatísticos oficiais: a fala do governador Gilberto 

Mestrinho, agosto de 1961, em meio à requisição de verbas federais para a construção de 

casas populares “... destinadas a outras tantas famílias residentes em habitações acumuladas, 

sob a forma geral de flutuantes...”,210 as pesquisas de campo de Serra e Cruz em 1964 e as de 

Matias Lenz de 1966, cujos dados organizei no quadro a seguir: 

                                                 
207 LENZ, Matias Martinho et al. Op. Cit., p. 06. 
208 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 31. 
209 Ibid, p. 21. 
210 “Reivindicação do Amazonas a VI Reunião de Governadores”, In: SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., p. 77. 
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Quadro I 
Ano Número de Flutuantes Número de Moradores 
1961 1.389 - 
1964 2.145 9.788 
1966 1.950 11.400 

Fonte: dados de 1961, “Reivindicação do Amazonas a VI Reunião de Governadores”, In. SALAZAR, João 
Pinheiro. Op. Cit., p. 77; dados de 1964, SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 37 e 41; dados de 1966, LENZ, Matias 
Martinho et.al. Op.Cit., p. 07. 

 

Infelizmente, Gilberto Mestrinho precisou apenas o número de casas flutuantes para 

1961, as quais, em apenas três anos, sofreram um aumento de mais de 35%, ou 756 novas 

casas flutuantes nas águas de Manaus. Se em 1966, a diminuição do número de casas já é um 

reflexo do processo de destruição da “cidade flutuante”, capitaneada pelo governador Arthur 

Cezar Ferreira Reis, o pequeno decréscimo das construções é compensada pelo aumento, em 

menos de dois anos, de 14% na quantidade de moradores flutuantinos. 

Nas conversas com meus narradores, também pude recuperar particulares projeções 

estatísticas e que também deram a conhecer seus antigos espaços de moradia, trabalho e lazer. 

Mário dos Santos estimou para a “cidade flutuante” “... uma população aí de seus 20 poucas 

mil pessoas...”, números, não muito distantes dos oficialmente levantados. 

É preciso considerar que Mário, ao contrário da maioria dos entrevistados, além de 

uma formação acadêmica (ele é psicólogo), é um grande curioso dos assuntos amazônicos. As 

próprias questões urbanas, especialmente nos anos setenta e oitenta, passaram a ser assuntos 

obrigatórios no campo da psicologia, área do conhecimento na qual Mário até hoje trabalha, 

tanto como psicólogo como professor.211 

Situação semelhante à condição intelectual de Mário dos Santos é a do arquiteto João 

Bosco Chamma. Todavia, as semelhanças terminam aí; João, nascido em 1954, é 12 anos 

mais novo que Mário e, como me contou, sempre fez parte de uma classe média das 

tradicionais famílias comerciantes sírio-libanesas de Manaus, muito diferente, portanto, da 

vida que levava o antigo “cafeteiro”  Mário, para quem a “cidade flutuante”, além do espaço 

de sua moradia, representava ainda o território de ganha pão. 

                                                 
211 Na época de nossa conversa, Mário estava procurando em Manaus informações sobre flutuantes – fomos 
juntos a uma secretaria de governo, onde não encontramos nada, e a Biblioteca Pública do Estado. Talvez, Mário 
dos Santos também tenha lido as obras pioneiras sobre a temática escritas nos anos sessenta. A suposição 
estatística de Mário dos Santos surgiu também quando conversávamos sobre a questão dos flutuantes de Manaus 
representarem ou não uma cidade. Mário, então, começou a me ensinar sobre as prerrogativas do conceito norte 
americano de cidade, algo também enfocado nos estudos de 1964 de SERRA e CRUZ. Op.Cit., p. 26-27. 
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Bosco Chamma, pelo contrário, nunca foi morador de flutuante, para ele e outros 

meninos, a “cidade” significava o parque a céu aberto das suas brincadeiras infantis com seus 

banhos, suas manjas e suas pescarias. Ainda assim, ao longo da entrevista, ele deduziu que a 

“cidade flutuante” “chegou a ter 10.000 pessoas morando”, outro dado semelhante aos 

números levantados oficialmente. 

Provavelmente, suas deduções estatísticas, reflitam mais as experiências do conhecido 

arquiteto da atual Manaus, tanto que logo em seguida, relembra que a época “... eu era 

pequeno, não era ligado...”, nestas questões de tamanhos e formas que eu havia acabado de 

lhe perguntar. 

Em meio à vida de outros entrevistados, sem os mesmos refinos estatísticos de Mário 

dos Santos e Bosco Chamma, também pude captar outras importantes apreensões da “cidade 

flutuante”. Creuza de Andrade, por exemplo, dimensionou a “cidade flutuante” a partir do 

momento em que foi obrigada a deixá-la em 1966, contando que o processo de retirada das 

famílias, ao contrário do que eu imaginava, foi longo e lento. 

Para ela, as grandes dimensões da “cidade” que recorda é estimada por este ritmo 

compassado da saída dos moradores, sobretudo dos seus muitos vizinhos na “Amazonense”, 

haja vista ser, segundo as projeções de Creuza de Andrade, “... muita gente, pelo amor de 

Deus! Era muita gente e tudo, nós fomos quase os últimos, da metade pra nós é que ficaram, 

nós saímos é assim”. 

Para Francisca da Silva e seu filho Francisco, a própria Manaus se confunde com a 

“cidade flutuante” onde moraram apenas por um breve período. Se para ela, todos na capital 

“... moravam era na água mermo, é tudo era no flutuanti; tudo era água...”, para o seu filho, 

com quatorze anos a época, a Manaus em que aportou o impressionou por ser toda flutuante, 

“... ighi! Era flutuante, a cidade era toda flutuante (...) não tinha casa palafita não, tudo era 

flutuanti, tudo ali era flutuanti naquela época...”. 

As projeções de mãe e filho da cidade sobre as águas podem, à primeira vista, 

parecerem hiperbólicas, no entanto, elas também se explicam a partir da trajetória de suas 

vidas iniciadas nas ribeiras de Tefé, Coari, Copéa e na própria Manaus, onde, desde sua 

chegada em 1962 continuaram vivendo pelas margens litorâneas da capital: primeiro oito 

meses ancorados no igarapé dos Educandos e num flutuante na “Amazonense” no Centro, 

depois a colônia agrícola no igarapé do Tarumã e em seguida o retorno para morar em um 

flutuante na “Amazonense”. 
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Deste último, quando a “cidade” acabou, “ganharam” um terreno no bairro de Santo 

Antonio onde até hoje moram. Para Francisco e Francisca, Manaus sempre se projetou mais 

da margem para as águas do que da margem para a terra que – ao que pude perceber nas duas 

conversas que tivemos – ainda hoje representa um território pouco conhecido por eles. 

Da Manaus e seus principais símbolos urbanos, por exemplo, mãe e filho destacaram 

apenas o Mercado Central, próximo ao seu antigo flutuante e onde Francisco também 

trabalhou como vendedor de sacos e, até os dias de hoje, eventualmente, vai fazer compras. 

João Cesário, de sua casa e de sua oficina de barcos nas margens do igarapé dos 

Educandos, sempre andou muito pela cidade, tanto para fazer compras no Mercado do Centro, 

quanto por conta das burocracias de sua oficina junto a Capitania dos Portos. 

Quando lhe perguntei sobre as dimensões da “cidade flutuante”, ele a retoma também 

em meio a uma destas rotineiras andanças que fazia entre o bairro e o Centro, em cujo 

caminho, os flutuantes, à medida que não paravam de aumentar, foram se tornando uma 

paisagem e uma passagem obrigatória. 

A seguir, os caminhos de João dando a conhecer também a “cidade flutuante”: 

 
Mas isso, mas era só mais ali na frente da igreja dos Remédios, naquela margem ali, ia 
aumentando assim lá pro meio do rio, porque nas partes laterais já não tinha mais pra onde 
botar, aí botando pro meio do rio, tanto que a gente andava, mais ou menos, assim, eu calculo 
assim uns 150 metros da beira até no último [flutuante], era muito grande, chegou a ter, mais 
ou menos, uns 850 flutuantes ali [na frente da igreja dos Remédios]; fora os que tavam dentro 
dos igarapés, na margem do rio Negro, ali pra baixo, porque nos igarapés tinha vários, tinha 
muitos flutuantes também... . 

 

Renato Chamma, também não foi morador de flutuante, mas acompanhou de perto o 

crescimento da “cidade flutuante” a partir das casas comerciais que sempre teve na orla 

central, frente de Manaus. Para dimensionar a “cidade” retoma antigas imagens da capital e, 

especialmente, alguns cartões postais que possuía.212 

Um destes postais trazia a imagem da “cidade flutuante”, ou melhor, de um trecho 

dela que, como enfatizou Renato com o postal em mãos, “... estas fotos aí é só a metade, tem 

o total não...”, alcançado pela cidade sobre as águas se espalhando, segundo o entrevistado, a 

                                                 
212 Digo possuía porque quando de nossa segunda entrevista pensei que esta não fosse se realizar: “eu não digo 
mais nada a ninguém”, depois do susto, comecei a entender a “ira” de Renato. Uma “pesquisadora”, tempos 
atrás, tinha ido entrevistá-lo e lhe tomando, em confiança, algumas fotografias/relíquias, simplesmente 
desapareceu! Material que eu mesmo ia pedir permissão para fotografar, impossibilitado que estava a época da 
primeira entrevista por não ter máquina fotográfica e dinheiro para arcar com as reproduções. Depois de passado 
este difícil momento, consegui convencer Renato a novamente conversar comigo e tirar algumas dúvidas que 
ficaram da entrevista anterior. 
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partir da esquina que a rua Leovegildo Coelho faz com o rio Negro, onde hoje se encontra a 

“Casa Chamma” de seu Renato, vizinha a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios destacada 

por João Cesário em sua narração acima. 

A seguir o postal de Renato Chamma que eu já conhecia e, há tempos também já o 

possuía, mas que, sob as luzes de suas narrações, foi ganhando novos focos e outras 

interpretações que sinalizam dimensões e formas conferidas a “cidade flutuante” pelos seus 

moradores no início dos anos sessenta: 

 
IMAGEM XII 

Fonte: Postal de Manaus (circa 1964) do Arquivo Particular do Professor Dr. Otoni M. de Mesquita. 
 

Fazendo uma comparação com a imagem I, no Capítulo I, de 1946, com o seu solitário 

flutuante no mesmo trecho do litoral no postal acima, podemos ter uma noção melhor dos 

novos limites alcançados pela “cidade flutuante” os quais, como relembra Renato Chamma, 

ainda transbordariam as margens do postal, tomando quase toda a orla urbana de Manaus. 
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Francisca Malta partiu de seu flutuante, “... desde aí da praia da Amazonense...” 

estendeu a “cidade flutuante” “... até aqui perto da Serraria dos Pereira...”, uma serraria 

flutuante nas águas do rio Negro, extremo leste dos Educandos; de onde, por sua vez, saiu 

Vivaldo Correa, “era ali a cidade flutuante, começava do Educandos...”  passava pelo seu 

flutuante na “Amazonense” e “... terminava lá no São Raimundo né, no igarapé do São 

Raimundo...”, formando um sinuoso percurso repetidamente traçado nas narrativas de 

Sebastião Garcia: “... olha essa frente aqui de Manaus, aqui era a cidade flutuante...”. 

Não tive dificuldade alguma para entender as referências indicadas por Sebastião, 

bastou seguir o caminho traçado por seus dedos que apontavam para fora de sua atual banca 

de pimenta na Feira do Produtor, Centro de Manaus, antiga “Amazonense”, onde, por três 

vezes o entrevistei, simplesmente estávamos no antigo território da “cidade flutuante”. 

Procurando potencializar tal território, reconstruído em meio às narrativas orais, trago 

para as reflexões da tese um mapa, elaborado por Serra e Cruz: 

 
MAPA VII 

 
Fonte: SERRA e CRUZ. Op. Cit., 1964, p. não numerada.213 

                                                 
213 As localizações do Porto Flutuante de Manaus (MHL) e a maior nitidez da legenda, canto esquerdo superior, 
foram intervenções minhas na imagem. 
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Um território social que, por intermédio das casas e ruas construídas pelos moradores, 

não parava de redesenhar as fronteiras pretendidas pelo mapa acima. Ainda assim, esta única 

cartografia da “cidade flutuante” que encontrei nos dá uma idéia de como os flutuantes se 

espalhavam pelas águas do rio Negro e igarapés de Manaus. 

Se, como sugere a legenda do mapa, os flutuantes diminuíam nos igarapés de São 

Raimundo e São Vicente e inexistiam na altura das instalações do Porto Flutuante,214 por 

outro lado, adensavam-se a partir do Mercado Público, vizinho ao Porto. 

Deste ponto, as casas flutuantes seguiam sempre em uma crescente na direção das 

águas dos igarapés Manaus → Quarenta → Cachoeirinha → Educandos como sugerem tanto 

o mapa de Serra e Cruz, como a fala dos meus entrevistados que se espalhavam pela “cidade 

flutuante”, cobrindo todos os seus limites, representando, por isso, uma significativa amostra 

das dimensões que a “cidade flutuante” atingiu. 

Desde Anísio Pedro em seu “flutuantezinho” no igarapé da Glória, ramal de água 

interno do igarapé de São Raimundo; passando pelas casas flutuantes de Vivaldo, Francisca, 

Creuza e Francisca e Francisco Pereira no rio Negro, popular “Amazonense”, Centro da 

cidade, de onde seguimos rumo ao flutuante de Edneia Cortezão no Porto de Catraia do 

igarapé dos Educandos e Mário dos Santos na boca do mesmo igarapé; aportando, finalmente, 

no flutuante de Sebastião Garcia na margem do igarapé da Cachoeirinha. 

As ruas da “cidade flutuante” eram construídas com tábuas, cuja largura variava dos 

50 centímetros, sugeridos por Serra e Cruz, aos quase 2 metros apontados por Lenz. Uma 

única tábua, com pouco mais de 2 metros de comprimento, era suficiente para começar a 

interligar os flutuantes: “... era pregado de uma casa pra outra, tipo uma ponte...” me 

explicou Francisco da Silva, ou “... a gente fazia um pontezinha também em cima destes toros 

de Açacu, pregava umas tábuas pra gente andar melhor (...) aí, ia e vinha por cima daquela 

ponte de Açacu...”, me detalhou Mário dos Santos. 

Quando os flutuantes eram muito juntos, “... o nosso era...”, lembrou Edneia 

Cortezão, “... imendado com o do meu tio...” no igarapé dos Educandos, ou “bóia com bóia” 

como preferem outros moradores, ainda tinha-se a alternativa de usar os próprios passeios das 

casas que, em seqüência, além de varandas e ancoradouros poderiam formar também “... 

                                                 
214 Devido ao trânsito e atracação dos grandes navios, tornando as águas, em frente ao porto, perigosas a 
estabilidade das casas, e, ainda, a maior fiscalização da Capitania dos Portos naquela área da orla. 
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assim uma rua de flutuante...”, tal como era na casa de Sebastião Garcia e do seu cunhado no 

igarapé da Cachoeirinha. 

Esta união de passeios formava numerosas, estreitas e sinuosas vias nas quais os 

moradores e transeuntes, segundo João Cesário, “... também andavam por ali, daí ia 

passando de um pro outro e iam embora”, tal como podemos observar na imagem a seguir de 

1966 em que um morador utiliza o passeio de flutuantes vizinhos para se locomover: 

 
IMAGEM XIII 

 
Fonte: PASSARINHO, Jarbas G. Amazônia o Desafio dos Trópicos, p. 54. 

 

Segundo João Bosco Chamma, estes passeios tinham no máximo 1,5 metros, 

serpenteando o interior da “cidade flutuante” o que, para João, “aprendiz” de pescador, 

tornava “... dificultoso você chegar...” até os flutuantes da ponta para usá-lo como trampolim 

para o seu anzol e suas farras juvenis. 

Já para o morador de flutuante nos Educandos, Mário dos Santos, os “... bequinhos 

(...) alguns aqui bastante estreito...” eram perfeitamente conhecidos e percorridos. Todos os 

moradores sabiam qual era o seu e procuravam, como narrou Mário, usar apenas o respectivo 
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beco de sua casa: “a gente descia correndo, subia, a gente nem gostava de subir pelo beco 

dos outros, era esse aqui e descia até lá embaixo...” . 

A política da “boa vizinhança” e do respeito à privacidade também era seguida na 

“cidade flutuante”. Para usar as pontas das bóias em suas pescarias, João Bosco contou que 

não era simplesmente chegar e entrar na “cidade flutuante”, andando pelas ruas e passeios das 

casas até os últimos flutuantes, centro da “cidade”, melhores locais de pesca e em seguida 

abancar-se, não era assim, “... então chegava lá na última casa, pedia licença...”  para só 

depois ficar “... jogando meu anzol e pescando...”. 

Foi à quebra destas convivências que, em 1948, levou o pequeno comerciante 

Rodrigues Cascaes, “... que mora num flutuante localizado no igarapé de Manaus, bem em 

frente a Lima Bacuri...”, proximidade da ponte do Cabral, a denunciar na polícia “... contra o 

fato de um certo José Cordeiro, proprietário de um motor...” que, sem lhe pedir licença e 

autorização, ancorava sua embarcação no flutuante de Rodrigues e, para aumentar sua revolta, 

a tripulação do motor ainda “... desanda a chamar nomes imorais, num flagrante desrespeito 

a família de Cascaes”.215 

Mas não eram apenas pequenos e estreitos caminhos que animavam as vias de acesso 

na “cidade flutuante”. Sejam as pontes ou os passeios, estas vielas e becos que, segundo João 

Cesário, se “entrelaçavam” em “vários cruzamentos” acabavam, como reconstruiu Francisco 

da Silva, chegando a uma “rua principal”  da “cidade flutuante” e, seguindo por esta, saia-se 

na Manaus em terra, “... tinha rua (...) tipo uma ponte (...) mas tudo em flutuante...”, 

sintetizou, Francisco da Silva, os caminhos da “cidade flutuante”. 

Quando ele me recebeu para a nossa primeira conversa, estava “munido” da escritura 

de sua casa e com a planta original da quadra do seu bairro. A escritura era para me “provar” 

a legalidade de sua casa e a planta para diferenciar seu bairro das oficialmente ilegais 

“invasões” de terra que, nos últimos anos, vêem transformando os limites urbanos da capital: 

“... no Santo Antonio, tudo é em quadra, né invasão aqui não...”, me advertiu Francisco.216 

                                                 
215 O Jornal. Manaus, Polícia e Ruas de 23 de Abril de 1948. Grifo meu.  
216 Recuperando a sucessão de eventos que me permitiram conhecer Francisco, pude entender melhor as suas 
desconfianças iniciais. Primeiro, como não tinha seu endereço completo em Manaus, pedi para minha irmã Leny 
Souza que, a época trabalhava na Prefeitura, tentar localizá-lo junto a algum cadastro oficial, o que ela conseguiu 
rapidamente, inclusive o telefone de Francisco para quem ligou e se identificou como funcionária da Prefeitura, 
perguntando se um pesquisador, irmão seu, que trabalha com “moradores antigos de Manaus”, poderia ir ter com 
ele. Para completar a atmosfera de desconfianças de Francisco, na primeira vez que fui a sua casa cheguei num 
carro oficial da Prefeitura, insistência da irmã, preocupada de eu não encontrar a casa e dos supostos perigos para 
um desconhecido no bairro.        
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Não sei até que ponto os traçados cartesianos oficiais do projeto (que ele sempre 

manteve ao seu lado ao longo da nossa conversa) planejados para a sua quadra de moradia no 

bairro de Santo Antonio em 1966, também não influenciaram nas projeções que Francisco 

fazia da própria “cidade flutuante” em que viveu a partir de 1963. 

Em suas reconstruções, sempre senti uma tendência retilínea com a qual ele traçava e 

nomeava os espaços da “cidade flutuante”, como se procurasse aproximá-la das linhas retas 

que animavam o projeto original da quadra do bairro onde até hoje mora. 

Na primeira entrevista, depois de me afirmar que as ruas não tinham nome, lhe 

perguntei como então ele fazia para se localizar. Francisco, diferente de Mário dos Santos que 

“simplesmente” sabia qual era o seu beco, pareceu batizar, por conta própria, o nome da rua 

principal: “... rua Amazonense...”. 

Nas projeções de Francisco, também tinham os becos que, diferente das vielas em 

“vários cruzamentos” apontados por João Cesário, representavam as ruas menores correndo 

sem grandes rodeios para a rua principal que, segundo ele, “... chamavam de avenida, mas 

não era avenida!...” lamentou em seguida, e sim “... uma tábua larga de mais ou menos uns 

seis a oito metros”, enfatizou. 

Depois da minha insistência em compreender melhor a disposição da rua principal e os 

meandros dos becos que Francisco traçava, ele sintetizou em rápidas palavras: “... chegava 

tudo naquela principal (...) então tem a rua principal (...) os becuzinhos, as várias outras 

ruazinhas menores chegavam nessa rua principal (...) é assim que nós morava”. 

Todavia, me chamou mais a atenção os gestos das mãos de Francisco, com as quais ele 

procurava desenhar suas palavras. Elas, retilineamente, subiam e desciam quando Francisco 

falava da rua principal e, no meio deste percurso das mãos, para indicar as “outras ruazinhas 

menores”, elas apenas iam para a esquerda e direita, como um Sinal da Cruz ou como as 

linhas da planta que sempre mantinha ao seu lado em meio as nossas entrevistas. 

As ruas principais também eram construídas com tábuas em cima dos Açacuzeiros, 

depois de pregadas lado a lado, formavam vias das mais diferentes formas e tamanhos, indo 

dos “... 4 metros de largura...”, calculados por João Cesário, aos 8 metros lembrados por 

Francisco da Silva, posicionando as casas – como em qualquer cidade – de um lado e outro ao 

longo das vias, “... tipo um corredor...” comparou meu outro entrevistado JM que, desde 

1948, é feirante no Mercado Público acostumado a andar nestes “corredores”, cujas imagens 

a seguir, representam um significativo exemplo de seus traços e vivências: 
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IMAGEM XIV 

 
Fonte: www.biblioteca.ibge.gov.br/colecaodigitalfotografia, (circa 1961). 
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As grandes e intrincadas vias acima, chamadas por Francisco de principal e por JM de 

corredores, para os autores de “Os Flutuantes de Manaus” representavam as grandes 

“pontes” a partir das quais a “cidade flutuante” foi se ramificando com o passar dos anos.217 

Vias de acesso que poderiam conduzir JM, por exemplo, aos grandes flutuantes comerciais da 

“cidade flutuante”, aonde costumava comprar mercadorias para revender no Mercado Público. 

Dependendo da “ponte”  que tomasse, JM poderia ir terminar suas compras no 

flutuante do Paraíba, no do Zé Cordeiro ou ainda no flutuante do Marcelino, os quais, 

segundo Lenz, devido à sua notoriedade, acabavam emprestando os próprios nomes às 

respectivas ruas/pontes/corredores em que estavam localizados, geralmente atracados na outra 

extremidade da ponte, quase no meio do rio ou, como nos indicou Creuza de Andrade, no 

centro da “cidade flutuante”.218 

As diversas embarcações que vinham do interior para Manaus negociar os mais 

variados produtos extrativistas e os barcos de linha que transportavam pessoas entre Manaus e 

o interior ficavam fundeados naquelas “esquinas”, em robustos ancoradouros dos grandes 

flutuantes comerciais, posição privilegiada para o rio e acesso direto de passageiros e 

mercadorias para a Manaus em terra, significando, assim, os melhores pontos comerciais nas 

águas do litoral. 

Nestes termos, diferente do que sugere a Imagem IX, as vias da “cidade flutuante” não 

eram apenas lugares de passagem, mas ainda, eram locais de um efervescente 

embarque/desembarque de passageiros como os que iam e vinham pelo motor “Central do 

Brasil” , lembrado por Mário dos Santos, que fazia linha para o Manaquiri, no qual Mário 

cansou de embarcar para rever parentes em sua ilha natal, “... ele encostava lá, às vezes no 

flutuante do Paraíba...”. 

Território, ainda de agitadas negociações comerciais que atraiam JM e tantos outros 

que não hesitavam em se dirigir a um flutuante para aonde, segundo JM, o “... motor do 

interior trazia verduras, frutas, tudinho, era um flutuante completo”, sortidos produtos da 

floresta e da agricultura cabocla, escoados também pelas ruas da “cidade flutuante”. 

                                                 
217 Ao todo, os autores contabilizaram quatro grandes pontes, três na cidade flutuante do centro, “... dando estas 
três para a praça de frente à Igreja dos Remédios...”  e uma próxima a boca do igarapé dos Educandos, cf. 
LENZ, Matias Martinho et al. Op.Cit., p. 05-06.  
218 LENZ, Matias Martinho et al. Op. Cit., p. 06. Na mesma passagem, os autores informam ainda o nome da 
principal ponte no igarapé dos Educandos,“ponte do Marcilão”, também outro próspero comerciante naquela 
parte da “cidade flutuante” de Manaus. 
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Potencial amostra das ruas da “cidade flutuante” que se comportavam para além de 

lugares de passagens, observa-se também em outras imagens a seguir. Primeiro, um instante 

de intenso trânsito em “Uma rua da Cidade Flutuante”: 

 
IMAGEM XV 

Fonte: ANDRADE, Moacir (circa 1964). Manaus: ruas, fachadas e varandas, p.181. 
 

Andrade, infelizmente, não precisou datas em nenhuma de suas fotografias sobre a 

“cidade flutuante” e nesta específica, não pontuou ainda o local da rua. Todavia, me chamou 

mais a atenção o intenso fluxo das pessoas que, devido à estreiteza da rua, andam quase em 

uma longa fila indiana e sempre em um mesmo rumo, permitindo supor ainda, que poderiam 

existir ruas de sentidos únicos (ida ou volta) tentando organizar o trânsito das pessoas. 

No primeiro plano, à direita, uma baiúca, um homem carregando gás de cozinha, 

talvez um dos representantes entre os 24,2% dos poucos moradores de flutuantes que, 

segundo Lenz, utilizavam gás engarrafado;219 à frente homens carregando malas, como não se 

                                                 
219 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p. 80-81. A maioria dos moradores, 75%, usava o carvão, o querosene 
e a lenha como combustível para os fogões domésticos.  
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têm noção dos sentidos da rua, não sabemos se estavam indo tomar o recreio de viagem, ou se 

estavam desembarcando e, ainda, uma senhora com uma típica sacola de feira. 

A seguir dois flutuantes comerciais, em maior destaque o “Armazém São Francisco” 

de F. R. Melo. Cobertos com telhas de barro sendo os únicos que encontrei com tal cobertura, 

nenhum dos meus entrevistados lembrou de coberturas assim. Tanto num quanto em outro, o 

movimento é realmente bastante fraco, animado apenas por um homem que se equilibra sobre 

os passeios com sua bicicleta e outro que parece trabalhar no Armazém. 

De qualquer forma, é uma oportunidade para se observar os produtos oferecidos, entre 

outros: vasos e potes de barro, os típicos chapéus de palha do caboclo e o que parece ser uma 

pequena manta de pirarucu exposta e secando sobre uma balança de pesagem, todos a espera 

dos fregueses que por ali, pareciam estar bastante escassos: 

 
IMAGEM XVI 

 
Fonte: PASSARINHO, Jarbas G. Op. Cit., 1966, p. 57. 
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Finalmente, um dos vários portos existentes na “cidade flutuante”: 

 
IMAGEM XVII 

 
Fonte: Postal de Manaus (circa 1964) do Arquivo Particular do Professor Dr. Otoni M. Mesquita. 

 

O movimentado passeio do flutuante na imagem é utilizado como terminal de 

embarque/desembarque, movimento intenso que se estende para as embarcações no rio, 

manobrando ao redor do flutuante que provavelmente deveria ficar no final de uma das ruas 

principais da “cidade flutuante”. 

O quase lotado “Roque Filho”, que parece estar prestes a sair, é um típico barco de 

linha da região e, também ancorado ao passeio, nota-se um canoeiro vendendo algo para um 

homem que, do porto, parece escutar as ofertas do canoeiro. 

As “mansões” destacadas nas narrativas de Creuza ficavam dispostas ao longo das 

“ruas principais” . Uma destas “mansões” poderia ser o flutuante comercial do Paraíba, 

ancorado na esquina da rua que levava seu nome, e lembrado por vários dos nossos 

entrevistados, pela imponência de suas formas: grande, todo coberto de zinco, “... chamavo 

pra ele di Paraíba, o flutuante era uma coisa! Era dois andá...” me narrou um ainda 
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impressionado Anísio Pedro; “... dois andares, comércio em baixo, moradia em cima...”, 

lembrou João Cesário. 

Cristóvão, locador do flutuante de Francisca da Silva e dono ainda de outras cinco 

estâncias flutuantes na “Amazonense”, além de morar em uma ampla casa de dois andares, 

como me contou Francisco da Silva, também “... morava na rua principal dos flutuantes...” 

na “Amazonense”, enfatizou Francisco, cuja narrativa, cruzada com as falas de Creuza e 

Anísio e mais algumas imagens expostas, contradizem a idéia consagrada que repõem a 

“cidade flutuante” como um desorganizado e amontoado de casas miseráveis. 

Outra longa rua que me chamou a atenção na “cidade flutuante”, formada pelo 

ajuntamento de vários passeios vizinhos, foi a reconstruída a luz das narrativas de Vivaldo 

Correa. Sebastião Garcia já nos havia contado que estes passeios formavam “... uma rua de 

flutuante...”, menores e mais estreitos que as “principais” , porém, apenas o suficiente para 

Sebastião andar entre a margem do igarapé da Cachoeirinha, onde estava seu flutuante e os 

que ficavam mais para dentro no igarapé. 

No entanto, a rua de passeios flutuantes, projetada por Vivaldo, pareceu ser maior do 

que qualquer “principal” . Ele afirmou ser possível vir pelos passeios, “... como se fosse uma 

rua (...) passando de flutuante em flutuante...”, da frente do bairro dos Educandos, “... até 

chegar no Mercado Grande...” no Centro de Manaus. 

“Dava pra fazer esse trajeto todo sobre flutuantes?” , retruquei admirado com a 

distância projetada por Vivaldo, ele seguiu me afirmando que sim. Isto significaria sair da 

margem do igarapé dos Educandos e ir para o outro lado, igarapé da Cachoeirinha (mapa VII). 

Trata-se de uma distância bem razoável, sobretudo na foz dos dois igarapés com o rio Negro; 

por isso as minhas reticências com as projeções de Vivaldo. 

Todavia, observando o mapa VII (“Localização dos Flutuantes em Manaus”) notamos 

que os igarapés se afunilam a medida que entram na capital, aproximando suas margens e os 

flutuantes de ambos os lados (bairro e centro). Talvez neste “estreito” uma passagem fosse 

possível e, ainda, retornando ao mapa, observa-se que toda a orla leste (descendo o rio) está 

repleta de casas flutuantes que seguiam em direção ao igarapé e bairro dos Educandos e, cujos 

passeios, poderiam formar a “... rua de flutuante...” que permitiria o longo trajeto proposto 

por Vivaldo Correa. 

Ainda assim, não sei se algumas tábuas seriam suficientes para preencher a distância e 

unir as margens, também não encontrei em nenhuma outra narrativa, oral ou impressa, a longa 
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“ponte-rua” idealizada por Vivaldo. João Bosco Chamma, por exemplo, repetiu por três vezes 

que a “cidade flutuante” no Centro “... não emendava com o Educandos não...”. 

Os desafios para a longa rua de Vivaldo seriam grandes: a boa distância e os perigos 

naturais para começar, sem contar que afetaria duramente o sustento dos catraieiros que 

tradicionalmente exploravam a travessia naquelas águas e, apesar das tentativas, nenhuma 

contenda entre flutuantinos e catraieiros, neste sentido, foi encontrada ao longo da pesquisa. 

Reais ou imaginárias, as construções de Vivaldo não deixam de ser um inquietante e 

original índice histórico que, se não repõe os limites reais alcançados pela “cidade flutuante”, 

projetam fronteiras que ela poderia ter atingido; e, ainda, projetam dimensões e formas que a 

“cidade flutuante” parecia ter para os seus moradores, retransformando os traços e pondo à 

prova as linhas do mapa VII que tentam localizar os flutuantes da cidade. 

Creuza de Andrade, por este viés, nunca duvidou que se a “cidade flutuante” não 

houvesse sido destruída em 1966, quando já estava no meio do rio, teria facilmente chegado 

do outro lado; as “ruas principais”  para Francisco da Silva só não eram Avenidas, porque 

eram feitas de tábuas em cima da água, ainda assim ele não se furtou a uma comparação 

nestes moldes e Renato Chamma, se referindo as fotografias da “cidade flutuante”, também 

não teve dúvida: “tava aumentando muito, estas fotos aí é só a metade, tem o total não”. 

Além de vias de locomoção, territórios comerciais e ancoradouros, as pontes/ruas 

também faziam parte do importante e complexo sistema de atracação dos flutuantes. Ao que 

pude apurar junto aos entrevistados, embora, como em qualquer ancoragem, houvesse a 

utilização de cordas, correntes, âncoras, pilares e os mais variados tipos de amarrações, nunca 

houve um modelo único para a ancoragem das casas. 

Ainda assim, percebi nas diversas explicações dos entrevistados que, basicamente, os 

flutuantes próximos a margem eram atracados diretamente em terra através das pontes presas 

a algum pilar erguido pelos moradores, o de Creuza de Andrade, junto à beira, era assim, 

tanto que bastava uma ponte e já podíamos entrar em sua casa. 

Os flutuantes que iam se distanciando, se próximos as pontes principais, eram 

amarrados diretamente a elas, se mais afastados, poderiam se unir a principal por intermédio 

de pontes menores e/ou diretamente por cordas ou corrente; as casas mais desgarradas do 

conjunto maior, se “fixavam” exclusivamente por intermédio das pesadas âncoras que iam até 

o fundo do rio, fixando a casa. 
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Afora Creuza, os outros entrevistados nunca se referiram à ancoragem de suas casas de 

forma isolada, mas sim como fazendo parte de um amplo conjunto, no qual as casas eram 

atracadas por um sistema comum que começava com as amarrações nos pilares em terra e 

seguia com as conexões nas pontes principais e secundárias, rio adentro. 

Eram estas diversas amarrações que davam a impressão de ser a “cidade flutuante”, 

como parecia a Francisco da Silva “... uma coisa só...”. Francisca Malta se lembrou apenas 

que os flutuantes “... ficavam agarrados com outro (...) tinha um cabo de aço que eles 

prendia, eu não sei como eles prendia...”, esse assunto para ela, como a compra do flutuante, 

era uma providência do seu marido Elias Malta, “... isso aí era os homens que faziam...”. 

Então fui perguntar aos homens sobre maiores detalhes do processo das ancoragens e 

que pareciam exigir, sobretudo, um grande esforço físico. Sebastião me falou das pesadas 

vigas de madeiras, grossos tocos enterrados em terra firme, para só então, a partir destes, “... a 

gente encostava, amarrava aqui na viga do flutuante [depois] a gente amarrava lá, tudo era 

assim...”, o que também explica a “rua de flutuante” da qual nos falou.220 

João Cesário, por sua vez, lembrou dos “... flutuantes possantes...” com suas várias e 

pesadas bóias de Açacu que “... nem se mexia...”, presas não apenas pelos cabos, mas ainda, 

seguiu me contando, por uma espécie de âncora feita a base de cimento “... muito pesada, até 

de 3 a 4 mil quilos...”, calculou João, em seguida “... jogava lá com corrente, com cabo de 

aço e amarrava, aí ficava seguro”. 

As explicações de Francisco da Silva foram a que mais ofereceram detalhes do 

intricado sistema de ancoragem dos flutuantes com seus grossos pilares, suas pesadas 

correntes, suas várias cordas, suas âncoras e suas amarrações que, em regra, partiam da 

Manaus em terra, o grande porto no qual a “cidade flutuante” estava fundeada. 

Depois que eu perguntei a Francisco: O flutuante de vocês era amarrado em terra? 

Como resposta, obtive a detalhada explicação abaixo: 

 
... era só uma coisa, tinha um, o flutuante naquela época tinha umas corrente dessa grossura!! 
O elo deles era muito grosso, aí saía atracando todos os flutuantes de uma ponta à outra, até o 
final; [depois destes limites] era dentro d’ água. Agora tinha uma âncora, acho que pesava +- 
uns 100, 200 então era bastante pesada e lá..., no meio +- uns, mais di 2 Km di flutuante, pra 
dentro, lá... pro meio e di lá tinha, era primeiro, segundo, terceiro, quarto onde ficava lá o cais 

                                                 
220 Sebastião falou de inicio, “terra firme” , o que pressupus não ser a beira marginal, quase no rio, haja vista que 
durante as cheias as águas invadem aquelas terras o que poderia soltar os pilares se ali fossem fincados, 
comprometendo, perigosamente, o inicio de atracação das casas. Ainda que, em seguida, Sebastião tenha 
comentado, “... toco lá na beira fincado...”, creio não ser a margem/várzea vizinha ao rio e sim mais o costume 
de referenciar todo o terreno da orla de Manaus como a beira da cidade. 
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né, e lá, ela [âncora] sustentava e outros cabo sustentava lá na terra né, faziam aqueles pilar né, 
bate-estaca e amarravam com essa corrente que era bem forte, então era assim... . 

 

“Era assim”, as ancoragens eram de diferentes formas, nada impedindo que flutuantes 

na beira, além de suas pontes em terra, pudessem ser amarrados ainda a ponte principal com 

corda ou corrente, dependendo das economias do morador; flutuantes mais distantes como os 

de dois andares, no final das “ruas principais” , maiores e mais pesados, eram amarrados com 

correntes tanto nas pontes, como firmados por âncoras. Nos chamados “pontões”, 

desgarrados das grandes pontes, os postos de combustíveis flutuantes, por exemplo, eram 

fundeados apenas por pesadas âncoras. 

Força e firmeza eram sinônimos de segurança, isto sim, regra imprescindível na 

ancoragem das casas suspensas sobre as águas correntes do rio Negro e dos igarapés, ainda 

mais em uma região que, quando dos períodos das chuvas, precipitam-se verdadeiras 

tempestades na cidade, encrespando os ventos e as águas, provocando finalmente, os 

perigosos banzeiros (ondas do rio). 

Tudo isto estava na minha mente quando resolvi conversar com os moradores sobre as 

atracações dos flutuantes e, para minha surpresa, quase todos me afirmaram o bom 

funcionamento dos mecanismos de ancoragem, praticamente imunes as tempestades, ventos e 

banzeiros. Francisco da Silva, eu ainda nem tinha tocado no assunto da estabilidade das casas, 

logo depois de sua longa explicação acima destacou que, “... quando dava temporal e tudo 

(...) dava aquele banzeiro num fazia mal pros flutuantes, ficava firme...”. 

João Cesário relatou que “eles pegavam muito banzeiro lá, mais agüentavam firme...”. 

Seu irmão, Mário dos Santos, nunca se queixou da estabilidade do seu flutuante, construído 

por João no igarapé dos Educandos, onde também estava o flutuante de Edneia Cortezão. 

Mesmo criança a época, Edneia lembrou que nos temporais, os flutuantes “saltavam” 

os banzeiros, assustando ela e os irmãos, despertando-lhes o imaginário de histórias em que 

não faltam desventuras de embarcações tragadas/devoradas pelas águas enervadas do rio nas 

noites de tempestades. 

Por isso, ressaltou Edneia, tinham que ser muito bem amarados, “... eu lembro que era 

muita corda...”, e, para segurar o grande flutuante do seu pai e de seu tio, “emendados, bóia 

com bóia” na boca do igarapé, de águas mais correntes, deveria precisar muita corda mesmo. 

Francisca Malta, mesmo com duas crianças em casa, disse que durante os temporais 

“... não dava muito assim preocupação”. Ela podia não entender as minúcias do 
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funcionamento de ancoragem de sua casa (responsabilidade de Elias, seu marido), mas sabia 

que era seguro, firme o suficiente para fazer frente aos torós que castigavam Manaus, sobre os 

quais ela falou natural e serenamente, como se morasse em terra, na atual casa, por exemplo, 

“... é a mesma coisa, você saía, pegava o guarda chuva uma capa, saía do mermo jeito...”. 

Eu até a lembrei do “detalhe” dela morar em flutuante, no entanto, os temporais para 

Francisca continuavam fazendo pouca diferença em sua rotina: uma ressalva aqui, um cuidado 

ali, nada muito diferente do seu dia a dia, seja no flutuante ou nas casas em terra que morou 

naquela época; seja em sua casa de hoje no bairro da Raiz, “... bem, não dava muito assim, 

assim preocupação, porque eles ficavam agarrado com outro e tinha e ficava...”. 

Apenas Vivaldo Correa, em uma perspectiva próxima as minhas suposições, narrou os 

temporais como sendo um acontecimento de grandes transtornos para a população flutuantina, 

bem diferente, assim, do que sustentava as narrativas dos seus vizinhos na “Amazonense”: 

Creuza de Andrade, Francisco da Silva e Francisca Malta. 

Para Vivaldo, a tormenta que vinha do céu se espraiava sobre o rio na forma dos 

banzeiros e não tinha amarração, âncora ou ponte que fizesse frente ao aguaceiro que caísse, 

causando um verdadeiro pandemônio na “cidade flutuante”, revirando as disposições das 

casas e das ruas, “... atrapalhava tudo, afastava flutuante do outro, às vezes ia parar lá no 

meio do rio...”, varrendo a “cidade”, colocando-a de pernas para o ar, “... tinha que cai 

n’água, acionar embarcação pra puxar com motor pra margem, era um transtorno ali”. 

As tempestades, segundo Vivaldo, produziam uma espécie de “terra arrasada”, porque, 

como explicou, “... o temporal desmanchava tudo...”, todas as costuras e amarrações que 

interligavam os espaços da “cidade flutuante” que, após as tempestades, no entanto, sempre 

ressurgia pelas mãos de seus moradores, que, como lembrou Vivaldo, “... iam concertar de 

novo...” os estragos provocados pelo aguaceiro. 

Nunca compreendi a discrepância das narrativas de Vivaldo e seus vizinhos sobre um 

problema que, aparentemente, os atingiria de forma uniforme. Mesmo morando nas mesmas 

águas do rio Negro e em flutuantes de dimensões e estruturas semelhantes, os de Vivaldo e 

Francisca Malta, inclusive, eram amarrados na mesma ponte, enquanto Vivaldo sentiu os 

temporais como um verdadeiro “transtorno” , para seus vizinhos, as tempestades – comuns e 

sazonais – não passavam de outro acontecimento corriqueiro que, em determinados 

momentos, iam mesmo se abater sobre suas vidas já acostumadas como a cheia/vazante do rio 

ou a chuva/verão do tempo. 
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Poderia entender as chuvas fantásticas e os “transtornos” anunciados e 

experimentados por Vivaldo como outro desdobramento das histórias espetaculares que, vez 

por outra, permeavam suas narrativas e, na qual, ele era sempre ativo personagem. Nas 

tempestades, narradas por Vivaldo, “... mas perigosas à noite...”, tinha-se que “... cair n’ 

água pra...” e, envoltos no breu e na água escura, corrente e profunda do rio, os homens iam 

ajustar as amarrações, empurrar as casas para as pontes, “... acionar embarcação...”. 

Todavia, quando eu conversava com os moradores sobre questões mais triviais da 

“cidade flutuante”, por exemplo, como funcionava ali a entrega de correspondências, as 

respostas foram também as mais variadas desde os sim, “... entregavam carta lá...” de Creuza 

de Andrade e Francisca Malta, ao categórico “Não! Num tinha não!” de Vivaldo Correa. 

Menos que a resposta de Vivaldo, me chamaram a atenção as suas explicações. Ele, 

mais uma vez, se voltou para a “cidade flutuante”, retransformada pelos temporais que narrou, 

para justificar o seu enfático “não!” . Vivaldo, em cima de uma mesa da sua casa, 

rapidamente improvisou para mim um tabuleiro onde, com vários objetos que pode pegar 

aleatoriamente ao seu redor, começou a teatralizar a “cidade flutuante”, dispondo as casas 

flutuantes, em seguida, nas mais diferentes localizações sobre o seu tabuleiro. 

Imediatamente precipitou sobre seu tabuleiro de “flutuantes” imaginários, uma 

tempestade que desorganizou todas as suas peças/flutuantes, mudando-as de lugar, 

emaranhando os endereços na cidade móvel, resultando por isso, como concluiu Vivaldo, na 

impossibilidade do correio convencional achar uma casa e/ou uma rua que, por conta dos 

ventos e dos banzeiros trazidos pela tempestade, poderiam não estar mais ali. 

Então, escutamos o teatro improvisado por Vivaldo na sala de sua casa: 

 
... porque, olha, a cidade flutuante era formado de uma rua né, ficava, por exemplo, flutuante 
aqui é como fosse aqui né [começa a montar o tabuleiro] o flutuante aqui, outro aqui, aqui 
ficava o tablado de bóias que flutuava né, aí eles faziam aquela balsa em cima né, pra, pro 
pessoal se ajeita ali, no próprio instante quando vinha o temporal escangalhava tudo [espalha 
as peças em cima do tabuleiro] e aí iam concerta de novo; do jeito que tá, esse flutuante que 
tava aqui, já ficava pra li, os dali já vinha pra cá e assim ficava, nunca tinha um paradeiro certo 
ali né, porque o temporal ele desmanchava tudo... .221 

 

                                                 
221 Significativo que a visão de tabuleiro de Vivaldo, para com a “cidade flutuante”, sintoniza-se as explicações 
de alguns geógrafo para com a morfologia urbana de Manaus. O geógrafo Ab’Sáber, por exemplo, fazendo a 
geografia urbana da capital, em 1953, constatou: “A cidade de Manaus assenta-se sobre a porção ribeirinha de 
um sistema de colinas tabuliformes, pertencentes a uma vasta seção de um tabuleiro de sedimentos terciários 
situado na confluência do rio Negro com o Solimões”. Cf. AB’SÁBER, Aziz Nacib. “A Cidade de Manaus”, In: 
Boletim Paulista de Geografia, nº 15, p. 20. Grifo meu. 
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Ao tabuleiro de flutuantes de Vivaldo acrescentamos ainda, outras “peças”. Primeiro 

as cheias e vazantes do rio Negro que, todos os anos, também repaginavam as formas da 

“cidade flutuante”. As casas flutuantes, com a subida e descida do rio, se movimentavam 

também no sentido de mais próximas ou mais distantes da margem. 

À medida que o rio secava as casas que ficavam mais para o centro da “cidade 

flutuante” iam se afastando cada vez mais da margem, já os flutuantes próximos a beira, a 

certa altura do recuo das águas, ficariam estacionados diretamente sobre o fundo lodoso do rio 

Negro e igarapés, quando, alertou Vivaldo, era necessário “... calçar [o flutuante] pra poder 

ficar equilibrado...”. 

Durante as cheias, estes sentidos se invertiam, as casas flutuantes além de subir, se 

aproximavam também da margem. No auge das cheias, o barranco que separa Manaus do rio 

Negro era facilmente vencido, as cidades em terra e na água ficavam, por um breve período, 

em um mesmo plano, um desavisado que as observassem de cima poderia supor ser uma coisa 

só (na imagem IX, pode-se ter tal impressão). 

Apenas as casas mais para o interior das águas permaneciam permanentemente 

flutuando e, nos igarapés, com uma profundidade e uma dimensão muito menor que o rio 

Negro, os flutuantes só se mostravam em sua plenitude, entre os meses de março e julho 

quando as cheias do rio começam a atingir seus maiores níveis, inundando todos os espaços 

marginais da cidade de Manaus. 

Esta movimentação das casas durante as cheias e vazantes não estavam à mercê apenas 

dos regimes das águas; poderia depender também da vontade do próprio morador. Francisca 

Malta, quando me contou sobre uma espécie de corda de amarração chamada “camelo” , 

muito usada com as âncoras destacou que, “... conforme o rio fosse descendo, iam descendo 

aquela âncora, até o chão...”. 

Caso os moradores não quisessem, durante as vazantes, seus flutuantes estacionados 

sobre o fundo do rio, poderiam soltá-los da amarração e/ou levantar âncoras e levá-los mais 

para o interior das águas. Tudo dependia, como explicou Vivaldo, de cada morador: “... ia 

depender da pessoa, se você quisesse ficar em terra, o rio baixava, o flutuante descia...”, 

atentando-se, em seguida para o novo equilíbrio da casa; “... se não, acompanhava a água, ia 

descendo, ia empurrando, soltava a amarração e ia empurrando...”. 

Quando das cheias, querendo escapar de uma aglomeração perigosa nas margens, o 

morador poderia deslocar sua casa um pouco mais para o centro da “cidade flutuante”, mas 
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não tanto, ali as águas tinham a desvantagem de serem mais nervosas, mais profundas e 

continuamente navegadas por embarcações de grande calado e que produziam também 

perigosos banzeiros. 

De qualquer forma, nenhum dos moradores mencionou haver grandes problemas como 

o ciclo do rio e igarapés. Sebastião Garcia me afirmou que “... nunca teve problema aí dentro 

do Educandos (...) normal...”. Creuza de Andrade reiterou a normalidade de Sebastião, “... 

não tinha nenhum tipo de problema, normal...”. Mesmo Vivaldo destacando que era 

“sacrificozo”  o desamarra, puxa e amarra dos flutuantes neste período, também reafirmou a 

naturalidade destas atividades. 

Todos eles, há gerações, estavam habituados com o regime das águas, era neste 

costume que buscavam a tranqüilidade e a sabedoria para, também, decidir a posição e os 

rumos de sua casa flutuante. Percebi ainda, que a normalidade destas experiências, 

recuperadas em suas narrativas, foi resultado também dos recentes acontecimentos naturais na 

região que, ano passado (2009), sofreu a maior enchente de todos os tempos (superando 

mesmo a de 1953) seguida de uma feroz vazante das águas, cuja seca e seus efeitos, ainda 

estão sendo sentidos em toda a cidade. 

Nestes termos, o recente e incomum regime das águas, deve ter contribuído para as 

recuperações de normalidade e tranqüilidade que os depoentes viveram no tempo dos 

flutuantes. Creuza retomava, lado a lado, a tranqüilidade de cheia e vazante para o seu 

flutuante e o atual ciclo das águas que mal acabou: “... mas só que não secava do jeito que tá 

agora né; quando secava as casas ficava em cima daqueles toros que fazem de açacu né (...) 

mas não secava tanto como secou este ano entendeu, este ano foi demais!”. 

Assim, chegamos à outra questão que influenciava no tabuleiro dos flutuantes 

idealizados por Vivaldo Correa: ao contrário da fixidez dos endereços em terra, as referências 

na “cidade flutuante” eram extremamente flexíveis; não apenas as pessoas, como as casas, 

levadas por seus moradores, mudavam de lugar, repaginando, cotidianamente, as fronteiras da 

cidade móvel, escapando as ordens oficiais e contradizendo as referências fixas pretendidas na 

“localização dos flutuantes de Manaus” traçado no mapa VII de Serra e Cruz e que ajudaria 

mesmo no planejamento da desarticulação da “cidade flutuante” a partir de 1965.  

Verdade que nenhum dos nossos entrevistados chegou a deslocar o seu flutuante; 

mudanças mesmo de flutuante, apenas de Francisca Malta que, quando da reconciliação com 

o marido, saiu do flutuante da “Nega” e foi morar em seu próprio flutuante na “Amazonense” 
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e Sebastião Garcia que, saindo do flutuante do cunhado, fora morar no seu que havia 

comprado também na Cachoeirinha. 

Todavia, no interior dos próprios depoimentos orais e de outras narrativas, 

surpreendemos uma grande movimentação, uma intensa itinerância dos moradores com seus 

flutuantes por todo o litoral da região. 

Flutuantes que passavam o dia na frente da cidade no rio Negro poderiam ser levados 

para os igarapés internos da capital e vice-versa. Esta grande mobilidade se dava, pelos mais 

variados motivos. Entre os flutuantes comerciais, os proprietários, como todo bom regatão, 

poderiam aportar sua casa comercial sobre águas mais promissoras para os seus negócios e 

estas eram, sem sombra de dúvida, as águas no rio Negro de frente para as tradicionais ruas 

comerciais no centro da cidade, como a Barão de São Domingos, Barés e Leovegildo Coelho. 

Outras vezes, querendo escapar a um controle oficial, os moradores de flutuantes 

poderiam ser obrigados a transportar suas casas para águas menos patrulhadas pelas 

autoridades, especialmente pela Capitania dos Portos. Sebastião Garcia, em 1958, por 

exemplo, ficou sabendo de boatos que corriam pela cidade, dando conta que a Capitania iria 

destruir vários flutuantes, sobretudo os dos igarapés, num dos quais estava a sua casa. Por 

isso, não pensou duas vezes, vendeu o flutuante e foi morar em terra com a família. 

Os rumores ouvidos por Sebastião, ainda persistiam no ano seguinte, tanto que o 

jornalista Romeu Cabral, em 1959, quando de suas reportagens sobre a redescoberta de 

petróleo no Amazonas soube, da “boca de um pescador” aflito, que a Prefeitura de Manaus 

estava expulsando “... pobres e miseráveis vivendas flutuantes para algum trecho de margem 

distante da cidade”, 222 de preferência, segundo a entrevistada Maria Borèl, para “... o outro 

lado do rio Negro...”, era, como Maria me disse, ordens do governador da época, Plínio 

Ramos Coelho (1955-1959), “... ele mandou que o povo saísse, não queria nem flutuante, 

nem motor nem nada, aí na beira...”. 

A saída para muitos destes moradores, como fizeram vários dos vizinhos de Sebastião, 

foi transportar o flutuante mais para dentro do igarapé da Cachoeirinha ou atravessar e ir 

atracar no igarapé dos Educandos como fizeram os moradores de flutuantes que ancoraram 

nas águas da oficina de João Cesário provocando sua denúncia junto a Capitania dos Portos. 

Em seguida, estes moradores tiveram que procurar outras águas, “... leva pra outro 

canto” suas casas, porque, como relembra ainda João, muitos “... faziam os flutuantes fora e 

                                                 
222 CABRAL, M. Romeu. Op.Cit., p.112. 
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levavam pra lá, uns foram construídos aqui mesmo (...) às vezes, chegavam com flutuante, 

vinham rebocando de motor e botavam aí” nos fundos do seu quintal, onde João consentia 

apenas o flutuante de Mário dos Santos, seu irmão. 

Outra saída era transportar as casas para águas mais distantes ainda como as do 

igarapé de São Raimundo, avizinhando-se ao flutuante de Anísio Pedro que nunca deslocou 

sua casa; ou ainda, apostar que ficariam melhores “camuflados” em meio à maior 

aglomeração das casas flutuantes nas concorridas águas do rio Negro no Centro da cidade. 

Os autores de “Os Flutuantes de Manaus” em seus trabalhos de campo na “cidade 

flutuante” em 1966, quando procurava apurar os índices de mortalidade infantil entre os 

moradores de flutuante, se queixou que os dados ficaram bastante comprometidos “... em 

razão da grande mobilidade da população...”.223 

De qualquer forma, além das casas, os moradores também transportavam suas 

disputas, cada vez mais acirradas, por espaços sobre as águas fluviais de Manaus. Bastava um 

boato, uma movimentação por parte das autoridades, no sentido de controle, destruição ou 

expulsão de flutuantes no litoral de Manaus e era suficiente para muitos moradores ou 

venderem suas casas e irem para terra, como fez Sebastião, ou escapar com seu flutuante para 

águas menos vigiadas pelas autoridades que, para os moradores, podiam se manifestar na 

forma da Capitania, da Polícia, da Prefeitura e ainda sob a caneta dos pesquisadores que, entre 

1964 e 1966 estiveram na “cidade flutuante”, entrevistando, quantificando e medindo. 

Se fui bastante reticente com a incrível extensão da “rua de flutuante” que ligava o 

Educandos ao Centro, idealizada por Vivaldo Correa; depois de ouvir suas explicações, 

discutir seu “tablado de flutuantes” e confrontá-los com outras narrativas, fiquei mais 

inclinado a acreditar na completa impossibilidade dos serviços públicos de entrega de 

correspondências na “cidade flutuante”. 

Creuza de Andrade e Francisca Malta que me afirmaram existir correios, “... tal como 

hoje” na “cidade flutuante”, facilitada, segundo Francisca, pela numeração que existiam nas 

casas, não se lembraram, no entanto, de nenhuma carta recebida quando ali moravam.224 

Francisco da Silva lembrou e/ou criou inclusive o endereço completo de sua casa na 

“cidade flutuante: “... beco Amazonense, nº 35...” na localidade “Amazonense”, próximo a 

                                                 
223 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p. 20. 
224 Na imagem VIII, nota-se que o flutuante em destaque tem a numeração 56 e na imagem X, o “Armazém São 
Francisco” tem a numeração 925. 
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beira no Centro de Manaus, ainda assim, “Se entrava correios? Não, não existia naquela 

época, não existia correio...”. 

Sebastião Garcia tomou um susto quando lhe fiz esta pergunta, disparando uma 

seqüência de nãos, “Não, não, não, nessa época não existia, não me lembro, em flutuante 

não”, procurando deixar claro a completa inviabilidade de tais serviços que exigem uma 

disposição rígida dos endereços, contrário, portanto, as referências fluídas que animam a 

“cidade flutuante”. 

Além do que, cartas e bilhetes fazem parte de uma cultura letrada que, para uma 

população ribeirinha amazônica, de onde provém a maior parte dos habitantes da “cidade 

flutuante”, tem pouco significado e não apenas pelos altos índices de analfabetismo entre os 

flutuantinos e na própria Manaus, levantados nas pesquisas de 1964 e 1966,225 a questão não 

se esgota aí. 

Mesmo não sendo nosso objetivo fazer um estudo profundo da cultura oral no Estado 

do Amazonas,226 é importante lembrar que é pela tradição oral que, prioritariamente, se 

estabelece a comunicação na vida daquelas pessoas, é na oralidade que eles encontram 

ressonância para exprimir e defender as suas compreensões de mundo, ainda mais se 

imaginarmos uma Manaus de cinqüenta anos atrás. 

Cartas e bilhetes era um recurso comum para uma pequena população letrada da 

cidade (políticos, estudantes e grandes comerciantes). Em espaços sociais como a “cidade 

flutuante”, o trânsito de mensagens e recados, escritos ou orais, ficava a cargo dos donos dos 

barcos de recreio, dos marítimos e, especialmente, dos regatões, seus maiores porta-vozes. 

                                                 
225 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 50, assinalou que entre os 9.788 moradores de flutuantes, 7.278 ou “Apenas 
assinam o nome” ou seriam “Analfabetos Completamente”. LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p.32, 
levantou 52% de analfabetos na “cidade flutuante”. 
226 Neste sentido, destaco a recente obra do historiador FREIRE, José Ribamar Bessa. Rio Babel: a história das 
línguas na Amazônia, 2004.  
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“...  porque na cidade flutuante, o negócio era o seguinte...”: demandas urbanas, ressalvas e 

alguns medos dos moradores. 

 

O jornalista Romeu Cabral, quando de suas reportagens sobre o petróleo no 

Amazonas, em fins da década de cinqüenta, estava subindo o rio Amazonas em direção a 

capital; vencida a embocadura com o rio Negro, 18 quilômetros depois e o jornalista já podia 

observar no horizonte as primeiras luzes da cidade de Manaus. 

Tratava-se do bairro dos Educandos e aqueles pequenos brilhos, “... junto das águas 

que cintilavam frouxamente...” eram na verdade, como constatou o autor com a aproximação 

do barco, “... as luzes bruxuleantes da extensa cidade flutuante que acompanha a margem do 

rio...” ,227 ou ainda, em um sentido mais prosaico, representavam as luzes dos muitos 

candeeiros, lamparinas e velas que, sobretudo nos Educandos e demais “área dos igarapés”, 

iluminavam as casas flutuantes sobre aquelas águas. 

No flutuante de Edneia Cortezão, nos Educandos, o breu da noite que tanto lhe 

assustava, era amenizado apenas pelas lamparinas que sua mãe, ao cair da noite, ia dispondo 

em alguns cômodos da casa, “... porque os flutuanti eram lamparinas, num existia energia 

dentro, era só lamparina...” que, tanto não compensavam seus medos, como realçavam os 

perigos da noite, lembrou Edneia com um semblante ainda um pouco assustado, “... muito é 

perigoso assim à noite né...”. 

A poucos quilômetros dali, no flutuante de Sebastião Garcia e Neuza no igarapé da 

Cachoeirinha, a rotina das noites era a mesma. Ele reagiu com grande espanto à pergunta 

sobre energia elétrica em seu flutuante, “... energia elétrica? Em flutuanti? Nessa época! Num 

tinha não...”. 

As entrelinhas de suas palavras parecem querer também contar/indagar no seguinte 

sentido: como eletricidade em casa flutuante, no Educandos? Cachoeirinha? Não tinha nem 

nestes antigos bairros em terra! Como teria nas palafitas da beira, na Baixa da Égua, por 

exemplo, e que dizer então de eletricidade em casa sobre as águas! Em seguida, concluiu sua 

narrativa, “... nunca teve aí dentro do Educando...”. 

O “nunca”  de Sebastião, também nos arremete aos rotineiros problemas dos serviços 

públicos urbanos de Manaus. A iluminação elétrica, por exemplo, iniciada oficialmente ainda 

                                                 
227 CABRAL, M. Romeu. Op.Cit., p. 111-112. A embocadura do rio Negro representa o famoso encontro das 
suas águas com as do rio Amazonas. 
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no final do XIX (no bojo do boom econômico da borracha), não atenderia nem a própria 

malha central, que dirá os subúrbios, agravando-se ainda mais, aos tempos da quase falência 

das exportações gomíferas amazonense. 

O que iluminava a cidade nestes tempos, vindos principalmente do interior, eram o 

carvão e a lenha, como os que traziam o entrevistado Vivaldo Corrêa vendendo-os na Ponte 

do Cabral, debaixo da Primeira Ponte no bairro da Cachoeirinha e o próprio Sebastião que 

aportava sua canoa na beira do Mercado Central e ia vender seu carvão também produzido na 

ilha Manaquiri. 

Vivaldo já nos contou que o carvão vendido em Manaus, era quase todo consumindo 

por “... aqueles pessoal mais abastardo de dinheiro...” como a classe social de sírio-libaneses 

da qual fazia parte outro entrevistado, Renato Chamma. Naquele tempo (década de trinta e 

quarenta) a iluminação era mesmo a base do carvão e lenha; energia elétrica? Perguntei a 

Vivaldo, até tinha, “... mas era muito pouco...”, me respondeu. A velha Tramways – 

concessionária inglesa de eletricidade – continuava não dando conta do fornecimento de 

iluminação pública, nem mesmo para o centro da cidade.228 

Em 1948, quando os moradores do bairro dos Educandos foram reclamar na imprensa 

a completa falta de água em seu bairro, aproveitaram a oportunidade também para, em seu 

abaixo assinado firmado por 130 assinaturas, denunciar “... que vivem sem luz, entregues a 

própria sorte, nas noites escuras...”, situação que se repete há anos.229 

O escritor Thiago de Mello, em suas memórias sobre Manaus, lembrou da cidade 

“Nos últimos anos 40, a Manaus noturna chegou a viver quase somente a luz de candeeiros a 

querosene e de velas de estearina”.230 Cláudio Amazonas, escritor e antigo morador dos 

Educandos, sintetizou a questão da iluminação pública em Manaus, no início da década de 50, 

como “... Uma lastima (...) [especialmente no seu bairro] a fiação existente tinha o objetivo 

exclusivo de atender a Igreja, ao Grupo Escolar Machado de Assis...”,231 e aos eventuais 

circos que pousavam na praça do bairro. 

                                                 
228 Em 1950, depois de vários atritos com as autoridades do Estado e de uma contenda judicial, a Manáos 
Tramways Company Limitada, que operava na capital desde 1909, foi finalmente encampada pelo Estado do 
Amazonas. Em minhas pesquisas de Mestrado, trabalhando algumas reclamações “populares” na imprensa de 
Manaus das duas primeiras décadas do XX, discuti uma série de reclamações contra os serviços da transnacional 
inglesa, notadamente os que diziam respeito à iluminação pública que entre 1909 e 1917 somaram 104 
reclamações. Cf. SOUZA, Leno José Barata. Op. Cit., p. 227-258. 
229 Diário da Tarde. Manaus, “Na Tortura da Sede” de 31 Agosto de 1948.  
230 MELLO, Thiago de. Op. Cit., p. 86. 
231 AMAZONAS, Cláudio. Op. Cit., p. 128 e 142. 
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O próprio jornalista Romeu Cabral depois que desembarcou na capital, passando 

alguns dias na cidade, pode verificar que as “luzes bruxuleantes” vistas na “cidade flutuante”, 

cintilavam “frouxamente” também em toda a capital descrevendo-a, em seguida, como “... 

uma cidade escura, poucas lâmpadas brilham nas suas ruas densamente arborizadas”.232 

Portanto, uma rotina no bairro dos Educandos e na cidade como um todo; 

representando ainda, a continuidade de uma experiência que Sebastião, Vivaldo e tantos 

outros, sempre conheceram desde os tempos das terras baixas do Manaquiri e outros 

“beiradões” do interior. No flutuante de Sebastião, nas águas do igarapé da Cachoeirinha, “... 

era só aqueles candieiro que agente tinha né, flutuanti...”  não tinha isso não! 

Apesar destas contundentes respostas, não podemos pressupor a inexistência de 

energia elétrica em toda a “cidade flutuante”, pelo contrário, outras narrativas me mostraram e 

explicaram a existência deste recurso em vários flutuantes, notadamente nos localizados nas 

águas do Centro da cidade. 

Vivaldo Correa me explicou que os moradores próximos a terra tinham maior 

facilidade para obter energia elétrica dos postes públicos situados nas ruas que faziam esquina 

com o rio e de onde “puxavam” o fio: “... se ficasse bem encostado, dali, da margem né do 

rio que dava pra puxar um fio pra lá, tinha...” boas chances de conseguir energia elétrica para 

a sua casa flutuante. 

Agora, os moradores distantes da margem, ressaltou Vivaldo, o jeito para os menos 

afortunados era comprar “um Aladim” , marca de um famoso candeeiro da época ou iluminar 

os flutuantes com as tradicionais e baratas velas ou lamparinas mesmo. 

Caso os recursos financeiros fossem melhores, como acontecia nos grandes flutuantes 

comerciais no centro da “cidade flutuante”, a obtenção de luz por intermédio de geradores era 

outra cara possibilidade. 

Neste ponto, lembrei do flutuante de Creuza de Andrade que, como me afirmou, era 

bem junto à margem nas águas da “Amazonense”. Seguindo a lógica das explicações de 

Vivaldo, na casa de Creuza a possibilidade de luz elétrica seria bem maior. 

De fato, Creuza não apenas confirmou a iluminação elétrica de sua casa e em toda a 

vizinhança, “... tudo tinha luz, não tinha um que não tivesse...” , como ainda, para minha 

                                                 
232 CABRAL, M. Romeu. Op.Cit., p. 116. 
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surpresa, me assegurou pagar por ela, além do aluguel do flutuante, Creuza e o marido 

arcavam também com taxas de luz. 

João Cesário me afirmou que na “cidade flutuante”, “... eles botaram contador e 

tudo...”. A “cidade” a que se referiu João é a área do Centro porque nos Educandos, onde 

morava na beira do igarapé, eletricidade era algo muito difícil e no flutuante do seu irmão 

Mário dos Santos, ali perto, nunca teve. 

“Eles”  quem? Nem Creuza, nem João sabiam muito bem identificar; ela, a exemplo 

dos assuntos do aluguel do flutuante, a cargo do marido, só lembrou que a luz vinha “da rua”  

e que “pagavam” por ela, para quem e como captavam esta luz das ruas, provavelmente só o 

seu marido saberia maiores detalhes. 

O “eles”  de João Cesário que nunca morou no Centro e muito menos em flutuante, 

ficou entre algum funcionário do governo e alguém dos próprios flutuantes. Significativo 

neste ponto da conversa, explicando talvez as compreensões de João, é que, semelhante ao 

irmão Mário dos Santos, ele sempre projetou a “cidade flutuante” como uma cidade 

“mesmo”, quase a parte de Manaus, com tudo que, segundo João, deve haver numa cidade, 

“... lá tinha tudo...”, inclusive energia elétrica, com contador de luz e taxas no fim do mês, 

como em qualquer cidade. 

Luz elétrica, realmente parecia ser muito comum em alguns flutuantes da frente de 

Manaus e, de fato, provinham também dos postes das ruas vizinhas em terra, aonde, com 

grandes dificuldades e problemas, mantinham-se em funcionamento alguns focos da 

iluminação pública. 

E a obtenção, ao que sustentam outros entrevistados, desta parca eletricidade das ruas 

centrais vizinhas aos flutuantes, se fazia mesmo por intermédio dos populares “gatos”, recurso 

que consistia em desviar a energia elétrica dos postes oficiais direto para as casas flutuantes, 

ou ainda, de forma mais complexa, para os postes das ruas da própria “cidade flutuante”, 

erguidos pelos moradores, e daí, para algumas casas flutuantes. 

Alguns entrevistados, como Francisca Malta, pareceram ficar um tanto 

envergonhados, receosos de contarem que a fonte de luz de seus flutuantes era obtida de 

forma oficialmente ilegal, tanto que nas primeiras entrevistas ela afirmou que no flutuante 

onde morou, luz elétrica não tinha e mesmo depois de eu perguntar sobre as outras casas 

vizinhas, sua negativa foi mais contundente ainda, “... não, não tinha, não tinha não, não...” 

em nenhum flutuante ali na “Amazonense” existia eletricidade, segundo Francisca. 
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Porém, percebi também que as primeiras vezes que perguntei para Francisca sobre esta 

questão, ela se referia sempre ao flutuante da “Nega”, onde morou tão logo resolveu deixar o 

marido. O flutuante também era na “Amazonense”, só que mais distante da margem e mais 

modesto em relação à casa flutuante em que foi morar após a reconciliação com Elias. 

Em nossas últimas conversas, procurei retomar o assunto mais voltado para este 

segundo momento da vida de Francisca na “cidade flutuante”. Ela, mais a vontade e menos 

constrangida, lembrou que naquelas águas existiam muitos e grandes flutuantes de comércio 

necessitando de eletricidade para o melhor andamento dos seus negócios. Por isso, estes 

comerciantes bancavam a construção de pontes em direção aos seus comércios e dos postes 

que sustentariam os fios, dando a entender que os moradores das redondezas aproveitavam 

esta rede elétrica improvisada e colocavam também seus fios para “puxar” energia elétrica 

para as suas casas. 

De alguma forma, os principais comerciantes da “cidade flutuante” que se faziam, 

como vimos, atuantes na construção, venda e locação de casas flutuantes, lembrados por 

Francisco da Silva como uma “sociedade”, deveriam ter ainda um considerável poder no 

tocante a luz elétrica e sua figura, a luz das narrativas de Francisca Malta, começou também a 

personificar o “Eles”  que Creuza de Andrade e João Cesário não identificaram muito bem. 

Mas deixemos que Francisca comece a nos explicar sobre esta peculiar rede elétrica da 

“cidade flutuante”, sustentada pela necessidade dos moradores e, especialmente, dos 

comerciantes, que só faziam aumentar naquelas águas: 

 
Olha, a luz elétrica, eles puxavo, eu acho que aquilo era “gato” , porque tinha uma, uma, uma, 
assim tipo uma..., uma ponte que ali eles puxavo a luz porque ali tinha muitos comerciante, 
eles, tinha muito comerciante ali naquele, naquela beira daqueles flutuantes aonde eu morava 
e então que (...) mas aí era o comércio todo tempo e aí o Motor vinham atracavam, comprava, 
levava era as coisa tudinho que eles levavo pra fora e eles era comerciante assim... . 

 

No tempo em que morou no flutuante da amiga “Nega”, provavelmente Francisca não 

tinha acesso à energia elétrica; na primeira entrevista em que afirmou a inexistência de 

eletricidade em todos os flutuantes da “Amazonense”, ela lembrou, no entanto, do taberneiro 

Manoel Pereira, dono de um comércio em terra nas margens do rio, “... que ele tinha [luz 

elétrica] é né que ia pra lá [cidade flutuante], mas pra gente [na “Nega”] não tinha...”. Além 

do que, o marido de sua amiga, empregado como marítimo teria também um prestígio e poder 

de negociação para obtenção de eletricidade muito menor que Elias Malta, militar de carreira 

na Marinha do Brasil. 
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Agora sim, depois destas considerações e explicações, Francisca Malta pode lembrar 

que em sua segunda casa flutuante na “Amazonense” havia energia elétrica sim, “... tinha, 

tinha porque eles puxavam, puxavam é gato, porque ninguém num pagava, não pagava água 

e nem pagava luz”. 

Isto não significa, como já discutimos, que não existiam também certas burocracias, 

com códigos sociais próprios do lugar, bastando chegar e pendurar seu fio nos postes e pronto 

e a questão de não se pagar nada, como acredita Francisca Malta e outros entrevistados é bem 

discutível, como sugerem, por exemplo, as narrações de Creuza de Andrade, que podia não 

saber muito bem para quem se pagava, mas que aquela luz custava alguma coisa, custava. 

Renato Chamma afirmou que não apenas tinha iluminação elétrica na “cidade 

flutuante” como se pagava por ela também, ao menos para puxar o fio, “... esticavam, iam 

esticando, ia secando o rio, o fio ia esticando...”; ou seja, à medida que o rio secava a rede 

elétrica na “cidade flutuante” também só fazia aumentar, atingindo casas flutuantes, que nas 

cheias, encontravam-se mais desgarradas da margem e que, quando das vazantes, caso 

pudessem e quisessem, podiam, improvisar seus postes e ir negociar a obtenção de 

eletricidade para iluminar suas casas. 

Francisco da Silva, sua mãe e quatro irmãos, por sua vez, também moravam na 

“Amazonense”; ele, a exemplo de Creuza, não apenas afirmou possuir luz elétrica em sua 

casa, como acreditava que naquelas águas ali sempre teve uma farta distribuição de 

eletricidade entre os moradores. 

Quando a família de Francisco da Silva chegou aos flutuantes, por volta de 1963, os 

governos estaduais estavam pondo em prática uma “Política Energética” para o Estado. Em 

1962, foi criado a CELETRAMAZON, Centrais Elétricas do Amazonas e, voltada apenas 

para a capital, a CEM, Companhia de Eletricidade de Manaus, ambas faziam parte de um 

projeto político-industrial maior que, por intermédio da futura instalação da Zona Franca de 

Manaus (ocorrido em 1967) para o qual seria vital a energia elétrica, visava o “reerguimento” 

socioeconômico do Estado do Amazonas. 

Segundo discursava o Governador Arthur Reis em 1964, a CEM havia sido criada “... 

para por fim a uma situação de calamidade pública a que haviam atingidos os serviços de 

eletricidade de Manaus, praticamente inexistente numa cidade com quase 180 mil 

habitantes”, situação esta que, segundo as promessas do Governador, melhoraria já no 
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próximo ano, quando “a Cidade de Manaus deverá contar com luz em todas as ruas centrais 

e nas de alguns bairros populosos”.233 

Ao que sugere a imprensa da época, “Manaus voltará a ser iluminada: Cidade dirá 

adeus às trevas que a envolvem há 20 anos”, os projetos oficiais estavam bem adiantados, 

tanto que as vésperas do natal de 1964, o governador Arthur Reis, em solenes e concorridos 

eventos por Manaus, inaugurou nas principais ruas centrais, o que, segundo os técnicos, 

tratava-se de uma moderna e extensa rede de iluminação pública que, entre outras ruas 

centrais, chegou a Barão de São Domingos, fronteira ao rio Negro na frente da cidade e, 

portanto, vizinha de boa parte da “cidade flutuante” no Centro.234 

Se oficialmente estes planos não contemplavam os moradores de flutuantes, se 

estenderiam também até ali por intermédio das estratégias dos seus moradores que, através 

dos seus “gatos” e outros artifícios, não perderam tempo em incrementar sua improvisada 

fiação elétrica, ligando-a a celebrada e novíssima rede do governo. 

 A luz pública era uma das novidades comentadas na “cidade flutuante” na qual a 

família de Francisco da Silva mal acabara de chegar. O fato é que em seu flutuante, alugado 

junto ao Cristóvão que provavelmente não perdeu tempo em esticar seu fio, valorizando seu 

imóvel, existia uma farta energia elétrica lembrada por Francisco com muito gosto, “... Tinha! 

Vinha do... lá da cidade, da rua né, trazia é assim...” . 

Acostumada às lamparinas e lampiões dos tempos nas várzeas de Coari e Tefé – 

comuns nos interiores amazônicos, mesmo nos dias de hoje – a eletricidade para a família 

Silva deveria ser uma novidade maior ainda, quase uma descoberta em cuja narrativa de 

Francisco da Silva é retomada pelos tons da maravilha e do encantamento! 

Não esqueçamos que Francisco jurou ter andado nos bondes elétricos da Tramways, os 

quais, quando de sua vinda para Manaus, por volta de 1962, já enferrujavam nos galpões do 

governo e os trilhos já estavam cobertos pelo asfalto por onde circulavam os ônibus: asfalto, 

                                                 
233 Arthur Cezar Ferreira Reis, Governador do Estado – Plano de Desenvolvimento Econômico e Social, (1965-
1966), p. 43-44. 
234 O Comércio. Manaus, 23 Dez 1964. Tratava-se, como informa a nota, ainda de uma 1ª etapa voltada as 
seguintes artérias do centro: “Av. Eduardo Ribeiro, 07 de Setembro e Getulio Vargas (com iluminação especial 
– lâmpadas a vapor de mercúrio). Servidas de iluminação convencional (lâmpadas incandescentes serão 
iluminadas: 24 de Maio, Monsenhor Coutinho, Rocha dos Santos, Andradas, Márquez de Santa Cruz, Miranda 
Leão, Barés, Barão de São Domingos, Silva Ramos, Lima Bacuri, José Paranaguá, Dr. Alminio, Isabel, 
Quintino Bocaiúva, Frei José dos Inocentes, Visconde de Mauá, Bernardo Ramos, Mundurucus, Leovegildo 
Coelho, Pedro Botelho, Huascar de Figueredo, Joaquim Sarmento e Lauro Cavalcante” (grifo meu). Esta 
primeira etapa terminaria em fevereiro de 1965 e no segundo semestre deste ano seria iniciada a iluminação nos 
bairros.              



 201

ônibus e a moderna rede de iluminação oficial, eram os símbolos de progresso da vez na 

Manaus que Francisco redescobria. 

À exemplo de quando me descrevia as ruas da “cidade flutuante” com suas retilíneas 

“Avenidas” inspiradas no projeto urbanístico de seu bairro (a planta que Francisco me 

mostrou tão logo o conheci), acredito também que a descoberta e a convivência com estes 

novos símbolos na cidade grande, tenha também influenciado na particular apreensão que ele 

sempre fez da “cidade flutuante” reconstruída em sua narrativa. 

Ele, do seu flutuante, observava a Manaus em terra, onde também andava em suas ruas 

e avenidas, observava e se encantava com a disposição dos novos focos de luz da Rua Barão 

de São Domingos, iluminando a orla de Manaus, cidade que, segundo pude perceber em suas 

histórias, se estendia por completo para a “cidade flutuante” onde Francisco morava, 

concluindo, por isso, sua narrativa sobre o assunto nos seguintes termos: 

 
vinha do... lá da cidade, da rua né! Trazia é assim: fazia os postes também! Tinha tudo pro 
flutuante, tudo bem organizado! Aí levava luz pra lá, cabos e cabos de luz, tudo pra lá, tudo 
tinha nos flutuantes! 

 

Não intenciono diminuir ou relegar as projeções de Francisco ao campo da fantasia, do 

insustentável, longe disso, quis sempre entender, como procurei fazer com os outros 

entrevistados, de que contexto social ele partia e assim trazer suas narrativas para as 

discussões na tese. 

Falar que Francisco era um menino, nunca vindo a Manaus e, por isso, se encantava 

com tudo, imaginando que os símbolos de modernidade atravessavam a Manaus como um 

todo, não explica nada. Não apenas o menino acreditava que a “cidade flutuante” era igual a 

Manaus em terra; adultos como Mário dos Santos também sempre me afirmaram: “... tudo 

que você pode imaginar que tivesse em terra tinha também nos flutuantes...”, inclusive, 

pressuponho, casas sem luz pública e estas eram muitas, tanto na cidade em terra, como na 

cidade sobre as águas. 

A própria rede elétrica descrita por Francisco da Silva é quase idêntica a projetada pela 

sua vizinha Francisca Malta, moradora bem mais velha em idade e em tempo na “cidade 

flutuante”. Ambas as narrativas, potencializam também a imagem recuperada, agora em cores 

e na sua forma original de postal, na qual, destacamos um longo trecho da rede elétrica da 

“cidade flutuante”: 
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IMAGEM: XVIII 

 Fonte: Postal de Manaus (circa 1964) do Arquivo Particular do Professor Dr. Otoni M. Mesquita. 
 

Nas laterais da rua flutuante na imagem, observa-se o erguimento de postes de um 

lado e outro da rua com seus cabos de luz que acompanham a extensão da via. Os postes, 

finos cabos de madeira, estão suspensos, creio que há uns três metros da rua e são fixados 

sobre as toras de Açacú que também sustentam a rua. 

A imagem nos permite ainda observar que, tal como para as construções das casas 

flutuantes, erguer uma rede elétrica sobre toras de madeira flutuando sobre as águas exigia 

também uma meticulosa engenhosidade e organização dos moradores, os quais, também 

tinham que se preocupar com o perigo à vida humana, da proximidade entre água e 

eletricidade de alta tensão. 

Riscos de incêndios e choques elétricos que se estendiam não apenas para as casas que 

tinham eletricidade, mas também poderiam ameaçar, em casos de incêndios provocados por 

fiações elétricas improvisadas, as casas flutuantes dos seus vizinhos. 
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Perigos que o entrevistado João Cesário já nos havia chamado a atenção quando de 

suas ressalvas a palha, e as casas da imagem são todas cobertas com este material, um 

incêndio ali, se alastraria em minutos. Ameaças, pela qual, também poderiam passar os 

numerosos passantes, como os que estavam andando na rua flutuante do postal acima. 

Pude perceber que energia elétrica na “cidade flutuante”, ou ao menos de uma 

possibilidade desta, era algo mais comum do que eu supunha, exigindo, para isso, meticulosa 

preparação e uma burocracia própria. E em outras questões urbanas, como o saneamento, esta 

tônica se manteria? Ou os dejetos, os lixos domésticos, as águas servidas e para o consumo 

revelariam, a luz das narrativas orais, histórias muito mais complexas? 

Francisca Malta, feita as pazes com seu marido Elias Jorge Malta, agora em seu 

próprio flutuante, junto com Socorro, sua filha mais velha e esperando Carlos, foi logo me 

dizendo em nossa segunda entrevista, “Bem, nós tinha banheiro...”. Eu quase não consegui 

terminar a minha delicada pergunta: “Bom, dona Francisca, como eram as condições 

sanitárias da cidade flutuante?”. 

Francisca Malta, provavelmente, com sua resposta súbita, quis escapar, livrar sua casa 

flutuante da “fama” difundida na imprensa e repetida nos discursos das autoridades públicas 

que, tradicionalmente, propunham a “cidade flutuante” apenas como um imenso esgoto a céu 

aberto e que também viria a ser uma das justificativas oficiais para sua desarticulação oficial a 

partir de 1964.235 

Neste ponto da conversa, Francisca Malta sempre destacou a completa assepsia de seu 

flutuante, fazendo questão de me mostrar a sua atual casa: limpa, organizada e ricamente 

enfeitada, para exemplificar a história que me contava: “... é lá em casa [flutuante], olhe tinha 

uma mesinha assim, eu fazia as coisa tudo, as cadeira, botava todinho butava pano, tudinho 

na mesa essas coisa tudinho, vem vê a minha cozinha pra ti vê como era que eu fazia...”. 

Seu banheiro na “cidade flutuante”, igual a todos os outros, ficava do lado de fora, os 

dejetos também iam para a água; no entanto, Francisca exigiu que o marido, a partir de uma 

cadeira, fizesse um vazo sanitário nos moldes dos atuais e mesmo uma descarga, Francisca 

afirmou trazer seu banheiro lavado todos os dias com muita creolina que, como sustentou, era 

a que matava os “vermes”. A faxina, em seguida, tal como na atual casa, se dirigia para a 

                                                 
235 O próprio governador da época, Arthur Cezar Ferreira Reis, em muitos dos seus discursos a Assembléia e na 
imprensa, destacava a “cidade flutuante” como um “ciclo de fezes” que tanto denegria a imagem de Manaus 
perante o Brasil e o mundo. 
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varanda do flutuante, “... porque era varanda e assim mermo a gente lavava tudinho e 

enxugava”; a frente de sua casa, antes e hoje, deveria estar sempre impecável. 

Francisca, preocupada ainda com a família, especialmente com seus filhos pequenos, 

depois de carregar a água, a fervia e ainda a filtrava em filtros de barro, “... porque a gente 

tinha medo de muita verme ou muita dá infecção e a imundície assim...”, que como me disse 

Francisca, era proveniente daquela água que corria ali embaixo, entre um flutuante e outro. 

A água doméstica no flutuante de Francisca era obtida, segundo me contou, em uma 

torneira pública que ela afirmou existir ali em terra nas imediações da “Amazonense”; era em 

seguida armazenada em uns antigos tambores de gasolina; Francisca tinha três destes, que 

depois de abertos e bem limpos, eram, por alguns trocados oferecidos por Elias, enchidos 

pelos muitos “moleques” que por ali perambulavam e brincavam, mas que não se furtavam a 

um expediente que pudesse lhe render algum dinheiro e/ou agrado. 

A água da torneira pública era aproveitada ainda na casa de Francisca para cozinhar, 

tomar banho e para a lavagem de roupa, tanto às domésticas quanto as comerciais, a própria 

Francisca, como lembrou, se utilizou bastante da água desta torneira quando resolveu lavar 

roupa para alguns rapazes que moravam em uma república vizinha a igreja dos Remédios. 

Torneira pública! Na cidade flutuante? Era algo que eu nunca esperei encontrar, água 

potável é um serviço público de conturbado acesso nos dias de hoje em Manaus, imagine há 

quase cinqüenta anos e também era uma informação raramente encontrada em outros 

discursos da cidade. 

No entanto, no decorrer da própria narrativa de Francisca fui entendendo os 

significados e o alcance deste “público” de sua torneira que, de fato, parecia se resumir a 

poucos moradores da “Amazonense”, “... porque na cidade flutuante, o negócio era o 

seguinte: quem tinha condições de ter assim, por água, um negócio, uma caixa com água pra 

reserva, pra fazer comida, pra tomar banho pra essas coisa limpa...” providenciava. 

Os outros, no entanto, seguiu me contando Francisca, se viam na obrigação de “... 

tomar banho com aquela imundície ali, com aquela sujeira todinha (...) tiravam, até assim, 

pra eles lava roupa, pra eles come tudinho, tomavo banho, caiam ali dentro daquela água 

imunda e então-se aquilo ali ficava uma coisa horrível...”, algo que até hoje repugna 

Francisca Malta. 

Mas faltava descobrir ainda, a fonte da “tal” torneira pública e Francisca não 

conseguia lembrar maiores detalhes. Várias palavras depois, no entanto, recordou apenas que 
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a água vinha do bar em terra de Manuel Pereira, situado no inicio da Avenida Joaquim 

Nabuco (esquina com o rio), o mesmo de onde alguns moradores também “puxavam” 

eletricidade dos postes oficiais. 

De lá também “puxavam”, por meio de canos que se estendiam sobre as pontes/ruas, a 

água da rede da taberna de Manuel, “... daí era que vinha a torneira porque tinha tipo uma 

ponte assim de madeira e aí até agente discia que ia lá pro flutuante, di lá era que tinha essa 

torneira pública”. 

Francisca não lembrava muito deste assunto porque, novamente, os acordos para a 

concessão da água foram acertados entre Elias e o taberneiro Manuel; “isso aí era os 

homens”, problema lá deles como sempre deixou claro Francisca; o que interessava a ela era 

ter água em seus tambores, seu marido que providenciasse. O prestigio e o rendimento seguro 

no fim do mês de Elias Malta, mais uma vez, deve ter facilitado os acordos com Manuel, 

fonte da torneira de Francisca que começou a parecer não tão pública. 

Se a aquisição da “água da torneira do Manuel” eram assunto de homem e percebendo 

a minha insistência na questão, Francisca recomendou logo que eu fosse perguntar a Vivaldo, 

“... o Vivaldo deve saber...”, repetia sempre. Pois bem, aceitei seu conselho e fui ter com 

Vivaldo Correa. 

“Existia alguma torneira pública ali por perto seu Vivaldo?”, seus olhos miúdos se 

arregalaram, como se eu tivesse pronunciado um grande absurdo e, depois que soube de 

maiores detalhes deste ponto de sua vida, cheguei à conclusão que realmente falei. “... Não, 

não! Naquele tempo tinha isso não...”; seu depoimento, em seguida, projetou outra vez, uma 

“cidade flutuante” bem diferente da sustentada por sua antiga e atual vizinha Francisca Malta. 

No flutuante de Vivaldo Correa, a rotina de obtenção da água para consumo da família 

era outra. Para beber e cozinhar, Vivaldo pegava a canoa e ia até o meio do rio apanhar água 

mais limpa, “... agora pra tumar banho e pra lava as coisa, é, água era ali mesmo, porque o 

pessoal defecavo ali mesmo né (...) ficava acumulando...”, me contou Vivaldo em seguida, 

franzindo a testa e o rosto para também acentuar seu tom de repugnação e certa vergonha que 

pareceu voltar a sentir. 

Rotina semelhante acontecia também no flutuante de Creuza de Andrade e Francisco e 

Francisca Pereira da Silva, também vizinhos a Vivaldo e Francisca Malta nas águas da 

“Amazonense” no Centro. 
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Francisco já foi logo me dizendo que a “... água não era encanada, era água mermo 

do rio” , ou melhor, do meio do rio aonde, como Vivaldo, depois de armar a canoa com uns 

baldes bem fundos, iam buscar/armazenar água mais limpa pra beber. 

Nas demais atividades, porém, banho e cozinha, a água era coletada nas cercanias do 

seu flutuante e quando lhe perguntava sobre as diferenças de se morar em flutuante, ele foi 

logo enfatizando uma das principais: “... as privada era tudo dentro d’água, as pessoa fazia 

aquelas privada assim...” que nada lembravam, por exemplo, o estilizado vazo sanitário de 

Francisca Malta. 

E no banheiro do flutuante de Creuza ou as populares “casinhas”, como ela se referiu, 

comuns especialmente nos interiores de onde ela imigrou, também não tinha nada que 

lembrasse um vazo sanitário, “... fazia tudo na água, tudo era despejado na água...”  

diretamente, inclusive a “... lavagem de cuzinha, tudo, tudo era na água, entendeu?”, 

entendi: a água que corria ali em baixo do seu flutuante era ainda utilizada para o banho e 

para matar a sede de Creuza, do seu marido e seus dois filhos recém nascidos. 

E compreendi também que a família Malta ali nas águas da “Amazonense”, parecia ser 

uma das seletas representantes do público que tinham acesso àquela torneira de água. O rio 

como fonte direta de água e também destino dos dejetos, lixos e águas domésticas é o que une 

as outras narrativas acima, apenas as engenhosidades no flutuante de Francisca Malta 

representaram uma significativa diferença. 

Francisca Malta não apenas projetava sua casa de hoje no flutuante em que morou 

como ainda o fazia a partir de suas experiências naqueles anos de sua vida; não podemos 

esquecer que ela, ao vir morar em Manaus aos 16 anos, foi tutelada por um bem sucedido 

comerciante da cidade, morava em uma boa casa no Centro da cidade, aonde conheceu 

algumas daquelas “modernidades” domésticas que, mais tarde, adaptaria em seu flutuante: 

descarga e vasos sanitários, filtros, caixas de água e, sobretudo, uma torneira. 

Uma “parafernália” tecnológica que não consegui encontrar em nenhum outro 

flutuante naquele perímetro no Centro; então decidi primeiro dar uma olhadela em algumas 

das minhas leituras e depois me dirigir lá para os lados do igarapé dos Educandos, outra 

importante área da “cidade flutuante”. 

Nos minuciosos levantamentos de 1966, de fato, encontrei torneiras de água como 

fonte de abastecimento para a população, algumas no Centro que, segundo os dados dos 

autores, serviam a 25,6% dos flutuantinos, moradores naquela área e outras torneiras nos 
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igarapés, nas quais, incríveis 60% dos moradores de flutuantes dali, segundo as pesquisas 

informam, se serviam.236 

Diante de uma Manaus que tradicionalmente vivia com sérios problemas de 

abastecimento de água, mormente as promessas de modernização vindas desde o inicio do 

século XX,237 é difícil acreditar nos números apresentados por Lenz, especialmente os 

referentes aos moradores das zonas dos igarapés. 

A imprensa de 1936, por exemplo, acalmava seus leitores com a manchete: “A 

CIDADE JÁ TEM AGUA”, mas que ficassem de sobreaviso, “... convém a população ver no 

facto uma advertência para o futuro...”;238 ao que estavam correto, o futuro continuou sendo 

uma rotina em Manaus, tanto que outra folha impressa, em 1948, noticiava, “NA TORTURA 

DA SEDE” pela qual estariam passando, sobretudo, os moradores dos Educandos, onde a 

única “...torneira publica (...) é impotente para dar vazão as necessidades das centenas de 

moradores das imediações...”.239 

A torneira, como ainda informa a nota impressa, ficava na estrada da “panair” , reduto 

dos arigós, esquina com o igarapé, na direção do Centro e se em 1948 já era totalmente 

insuficiente para a aquela população, imaginamos 10 anos depois, com o aumento de 

moradores não apenas nas palafitas das margens, mas ainda avançando sobre as águas com 

seus flutuantes. 

No flutuante da família Cortezão, desde 1955 no igarapé dos Educandos, a mãe de 

Edneia lavava as roupas domésticas com a mesma água do rio em que Edneia mergulhava em 

suas brincadeiras infantis, “... a gente não tinha noção do perigo que corria na cidade 

flutuante, que depois...”, muitos anos e várias experiências depois, (Edneia é técnica do IBGE 

de Manaus), já adulta, como me relatou, “... a gente soube que era assim contaminação nas 

águas...”, até então, “...  tomei muito banho, eu num tinha noção do perigo...”. 

“... Como a água do igarapé era bastante poluída por causa é dos dejetos dos 

flutuantes que não tinham [saneamento básico], eram lançados diretos dentro do igarapé, o 

recurso que tinha...”, para Mário dos Santos e sua mãe, era também ir ao meio do rio para 

                                                 
236 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p. 82-A. 
237 Recorrendo, outra vez, as minhas pesquisas de Mestrado, no tocante ao abastecimento de água na capital entre 
1908 e 1917, encontrei também um bom número de reclamações que somaram 64 queixas da população 
motivadas principalmente pela constante falta de água para o consumo doméstico. SOUZA, Leno José Barata. 
Op. Cit., p. 185-227. 
238 O Jornal. Manaus, 14 de Outubro de 1936.   
239 Diário da Tarde. Manaus, 31de Agosto de 1948. 
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conseguir água mais limpa, não apenas para o preparo dos sucos e cafés que vendiam nas 

águas do Centro, mas também para o próprio consumo. 

Passando ainda pelo flutuante de Sebastião Garcia no igarapé da Cachoeirinha, 

percebeu-se que as práticas de obtenção de água para o consumo e afazeres da casa, eram 

praticamente as mesmas dos seus vizinhos no igarapé, “... água a gente levava daí do rio 

Negro mermo...”. 

Moradores se utilizando diretamente de uma água que, segundo um pensamento 

oficial, obedecia a um “ciclo de fezes” e doenças, animado por modos de vida de uma gente 

desprovida de racionalidade e higiene, podem parecer algo repugnante e condenável. O 

governador da época, por exemplo, depois de destacar os contínuos progressos do seu 

governo, lamentou: “Mas havia em Manaus uma excrescência, a ‘Cidade Flutuante’”.240 

Na obra de Serra e Cruz, ao seu sucinto tópico “A Higiene”  segue: “Completamente 

desconhecido pelo habitante do flutuante”,241 e os alunos do governador Arthur Reis – os 

sociólogos que produziram “Os Flutuantes de Manaus em 1966” – parecem ter não só 

aprendido bem as idéias de seu mestre, como ainda leram com bastante afinco o livro de Serra 

e Cruz de dois anos antes; a parte “Situação Sanitária” da obra começa dizendo que “A 

população dos flutuantes tem hábitos higiênicos nocivos à saúde”.242 

Não pretendo simplesmente repudiar e/ou banalizar as idéia dos autores acima, de fato, 

as casas flutuantes não estavam sobre águas cristalinas de um lago idílico; dejetos humanos e 

de animais domésticos, lixos e águas servidas iam parar direto no rio e igarapés da cidade e 

isto resultava em conseqüências danosas a saúde humana. Não é “fabulando” as histórias dos 

moradores que as tornaremos singular e não conheço paternalismo histórico pior. 

Por outro lado, se continuarmos olhando para o interior das narrativas dos nossos 

entrevistados que contam, explicam e justificam seus modos de vida e seu modo particular de 

idealizar e entender o mundo, podemos contrapor o ideário irracional, quase animalesco, 

proposto pelo governador Arthur Reis e seus discípulos. 

                                                 
240 REIS, Arthur Cezar Ferreira. “Como Governei o Amazonas”. In: Relatório Dos Dois Anos e Seis Meses De 
Seu Mandato Como Governador do Estado do Amazonas, no período de 27 De Junho de 1964 a 31 de Janeiro 
de 1967, p. 24. 
241 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 39-40. 
242 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p. 82. 
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Exceto Creuza de Andrade, que não mencionou esta prática, todos os demais, 

sabedores das péssimas condições das águas, sobretudo as que ficavam próximas às beiras, 

iam até o meio do rio para conseguir água um pouco mais limpa. 

Mesmo Sebastião Garcia, que não menciona literalmente este artifício, disse que a 

água utilizada em sua casa era do rio Negro e não do igarapé da Cachoeirinha onde morava 

com Neuza e dois filhos pequenos; ou seja, ele saía de “seu” igarapé, vencia a boca do igarapé 

dos Educandos até atingir águas mais distantes e limpas para, apenas aí, recolher água para o 

seu flutuante. 

Os próprios autores de “Os Flutuantes de Manaus” reconheceram este recurso dizendo 

que “A maioria tem o cuidado de apanhar a água no meio do Rio Negro”, no entanto, mesmo 

aquele perímetro do rio, mais distante das margens, já estaria contaminado pelos dejetos 

orgânicos, “... mesmo a olho nu...”, provenientes, segundo os autores, das palafitas nas 

margens, “... das saídas de esgoto da cidade” e, especialmente, da “cidade flutuante”.243 

O que os autores também não comentaram é que o meio do rio Negro, até poucas 

décadas antes de suas pesquisas, foi o principal destino do lixo urbano de Manaus e, ainda, 

que buscar água naquele perímetro do rio, foi sempre um costume da população ribeirinha, 

moradores que, quando em Manaus, para resolver os crônicos problemas de abastecimento de 

água, continuavam indo ao meio do rio para coletar água mais limpa.244 

A própria rede de águas e esgotos da capital, começada (e não terminada) em 1906 

pela Manáos Improvements Ltd nunca conseguiu atender nem ao próprio Centro para onde foi 

idealizada; o forno de incineração instalado em 1909, as poucas vezes em que funcionou, foi 

sempre de forma precária e com as dificuldades econômicas, por conta da crise, sem recursos 

para sua manutenção e substituição de peças, parou de vez. 

Quando não eram os terrenos dos logradouros distantes, era no meio da bacia do rio 

Negro mesmo que o lixo público da cidade de Manaus ia parar e esta prática sanitária oficial, 

quando das pesquisas de Serra e Cruz em 1964 e Matias Lenz em 1966, já era realizada há 

mais de um século. 

Em 1969, quando a “cidade flutuante” não mais existia, os problemas de saneamento 

da capital estavam longe de ser resolvido. Para tanto, foi criado outro órgão público, a 

                                                 
243 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit., p. 82 e 82-A. 
244 Nos terríveis dias de 1936 a nota de O jornal destacou ainda que “Houve, até, quem fosse buscar água no 
meio do rio e nos igarapés mais próximos, para atender as necessidades domesticas”. O Jornal. Manaus, 14 de 
Outubro de 1936. 
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COSAMA (Companhia de Saneamento do Amazonas), visando “... tirar da inércia em que se 

encontravam serviços essenciais a população como são os de saneamento básico – água e 

esgotos sanitários...”, paralisações, estas, segundo os diretores da COSAMA, uma herança de 

antigos e crônicos problemas no setor, como destacam seu balanço inicial: 

 
De fato, conta a nossa Capital, presentemente, apenas com dois Reservatórios para a 
distribuição de água (...) obras de Eduardo Ribeiro em 1896. Quanto a captação, o que existia 
datava de 1907 e foi feito pela Manaus Improvements Co. Constava de máquinas a vapor de 
pistão, substituídas em 1953 por bombas elétricas (...) constituem, na verdade, os únicos 
melhoramentos introduzidos nos últimos sessenta anos no serviço de água de Manaus.245 

 

Talvez, se os autores tivessem observado, mesmo que rapidamente, esta história do 

saneamento público de Manaus, pudessem não ter apresentado a “cidade flutuante” como a 

principal responsável pela contaminação das águas. No entanto, não podemos esquecer a 

serviço de quem eles estavam e quais as finalidades de suas pesquisas.246 

A parcela muito maior da poluição das águas do rio Negro (se é possível medir isto), 

por conta dos débeis serviços públicos de saneamento básico oficial, sempre coube a Manaus 

em terra e não a “cidade flutuante” como sustenta uma fala oficial e uma memória 

hegemônica, da qual as autoridades políticas, grande parte da imprensa e os estudos pioneiros 

sempre foram os grandes porta-vozes. 

Os moradores da “cidade flutuante”, com seus modos de vida, não criaram a poluição 

das águas dos igarapés e rio Negro, apenas deram continuidade a um antigo processo que, 

provavelmente, por conta das grandes dimensões demográficas e geográficas que a “cidade 

flutuante” foi assumindo, apenas se tornou mais visível e impactante. 

A questão nervosa do saneamento na “cidade flutuante” me levou a perguntar aos 

meus entrevistados sobre os odores característicos da “cidade” sobre as águas. Aqui também, 

a cidade reconstruída, como os cheiros, seguiu as mais diferentes nuances e explicações. 

Por vezes, em um mesmo entrevistado, como Vivaldo Corrêa, encontramos diferentes 

percepções. Em nossa primeira conversa ele afirmou que “mau cheiro” na “cidade flutuante” 

ocorria apenas quando algum animal morto ficava preso nas bóias das casas, “... aí tinha que 

puxar pra amarrar numa corda e puxar lá pro meio do rio pra correnteza leva...”. 

                                                 
245 Documentário, Companhia de Saneamento do Amazonas. Manaus, 1970, p. 07-08. Grifo meu. 
246 Recordo o breve comentário na introdução da tese sobre estes dois trabalhos que serão ainda recuperados 
quando dos momentos de discussão sobre a desarticulação da “cidade flutuante”, aliás, em síntese, ambas as 
pesquisas tinham como missão justificar este fim.    
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Mesmo assim, para Vivaldo, diante dos odores da atual Manaus, o cheiro dos 

eventuais animais mortos era apenas desagradável: “... não é como hoje em dia não”. Muitos 

dos entrevistados, para se lembrarem de como era o odor característico da “cidade flutuante” 

e, ainda, para explicá-lo, recorreram a esta comparação de cidades e tempos. 

No decorrer das entrevistas com Vivaldo estas percepções foram sofrendo alterações. 

Ao lembrar os banheiros da “cidade flutuante”, todos diretamente no rio, Vivaldo, enfatizou 

os terríveis maus cheiros, ao que, retruquei: “... a sorte é que a água do rio é corrente”; 

Vivaldo responde secamente, “... não! Era parada”. 

Como parada? Basta chegar à beira do rio Negro na frente de Manaus para notar a 

constante correnteza e os outros entrevistados também já haviam me falado sobre isto. No 

entanto, vêm em seguida as explicações de Vivaldo; ele não negou a conhecida correnteza do 

rio, “... ali a água do rio Negro era corrente...”, mas, devido ao acúmulo de casas e suas 

enormes bóias de açacú, a correnteza foi sendo “empatada”, quase que freando o rio, por isso 

“ficava acumulando” os dejetos, daí o mau cheiro lembrado e explicado por Vivaldo. 

Para o morador nas margens do igarapé dos Educandos, João Cesário, uma das 

principais lembranças da “cidade flutuante” era o seu desagradável odor, o qual, segundo ele, 

impregnava todo o litoral de Manaus ficando mais marcante à medida que se aproximava do 

Centro onde rotineiramente desembarcava no porto de catraias da Rua dos Andradas. 

A partir deste ponto o desagradável e, por isso, inesquecível cheiro acompanhava mais 

de perto João Cesário que, e em meio à questão sanitária que conversávamos, também 

reconstruiu os odores sentidos à medida que se aproximava dos flutuantes no Centro de 

Manaus, frente da cidade: 

 
Era tudo n’água, banheiro, era tudo n’água, não tinham esse negócio [inaudível] de sanitário 
[inaudível] quem passasse lá sentia tudo, quem andava pelo litoral, pela aquela região, agente 
sentia o mau cheiro, o mau cheiro embaixo daqueles flutuantes era aquela água poluída, cheia 
de lixo, cheia de porcaria lá. 

 

As percepções de Vivaldo Correa e João Cesário, neste ponto, encontram ressonância 

com as idéias de Lenz e seus colaboradores, para os quais a grande quantidade de casas, ainda 

flutuando no rio em março de 1966, era também o fator responsável para o represamento da 

água, empatando, por conseqüência, o fluxo dos “... detritos e dejetos que poluem a água...” 

do rio Negro.247 

                                                 
247 LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit.p. 82. 
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No entanto, para a maioria dos outros entrevistados, esta mesma correnteza continuava 

fluindo e, por isso, livrando a “cidade flutuante” dos terríveis mau cheiros que incomodavam 

os entrevistados Vivaldo Correa e João Cesário e ainda, o sociólogo Matias Lenz. 

João Bosco Chamma, morador do Centro de Manaus e “pescador” na “cidade 

flutuante”, sobre a “Questão sanitária na cidade flutuante”, me respondeu: “Não existia 

nenhuma, nunca existiu...”; ao que me reportou aos cheiros narrados acima. 

Esperando por repostas idênticas eu quase afirmei para Bosco Chamma, “... então o 

odor deveria ser terrível”, mas as sensibilidades do menino eram totalmente opostas, me 

respondendo: “... não, num tinha (...) não tinha odor, o rio levava, a cidade flutuante não 

tinha odor...”. 

As explicações de Bosco Chamma para uma inodora “cidade flutuante” pareciam vir 

tanto do menino que entre os 8 e os 12 anos ia todo dia pescar na “cidade flutuante” e por isso 

conhecia muito bem o rio Negro, “... o rio levava (...) o rio é muito largo”, quanto do atual 

arquiteto, conhecedor de termos e explicações científicas: “... a carga orgânica despejada [no 

rio] era inexpressiva”, facilmente levada pela correnteza, por isso a falta de cheiro entre os 

flutuantes do Centro que Bosco Chamma sustentou. 

Cheiros ruins, para ele, só nas águas dos igarapés que, ao contrário do rio, eram “... 

mais estreitos...”, mais rasos e de água menos corrente, por isso, nos igarapés, partindo das 

explicações de Bosco Chamma, os lixos poderiam acumular e, por conseqüência, os maus 

cheiros seriam inevitáveis. 

Neste sentido, também correram as sensibilidades de Francisca Malta, ao lembrar as 

“visitas”  que, de vez em quando, fazia aos conhecidos da “área dos igarapés”. Ela me 

afirmou que, “... quando a gente ia fazer visita, a gente não agüentava o mau cheiro, não sei 

como era que eles acostumava dormir, comer com aquela, aquele mau cheiro né”. 

Bem diferente das águas na “Amazonense” em que ela morava, pois, “... água, ela 

ficava todo o tempo corrente, ela não ficava parada...”  e, por isso, como concluiu em 

seguida, “... não dava mau cheiro como aí na beira...” desses igarapés, cujos maus cheiros 

eu, quando de nossa conversa, estendi aos flutuantes dos igarapés, o que foi seriamente 

repreendido por Francisca: “... não! Nos frutuante não tinha mau cheiro, mais no igarapé...”. 

Para ela, diferente das falas oficiais, era importante esta distinção entre a água poluída 

e suja que corria lá fora e o flutuante em si, ou pelo menos em relação a sua própria casa que, 

como observamos, primava pela limpeza. 
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Creuza de Andrade igualmente recordou que “... não tinha nada de mau cheiro, 

porque a água levava né...”, uma correnteza tão grande que, segundo Francisco da Silva, 

levava tudo para a boca do igarapé dos Educandos, “... corria tudo pra lá...”; maus cheiros? 

Para Francisco até permanecia algum, “... mais só um pouco...”, o grosso mesmo era levado 

lá para os Educandos. 

Todavia, ao que me contou Sebastião Garcia, lá não deveria permanecer, continuando 

sua viagem aos rumos e ritmos da correnteza, descendo o rio, tanto que fedores da água, ali, 

nunca foram sentidos por Sebastião, além do que, naquela época “... não tinha essa poluição 

que hoje em dia tem” com produtos e materiais muito mais agressivos ao meio ambiente e 

também, “... naquela época ainda era pouca gente, hoje em dia é muita gente” produzindo 

mais esgotos, consumindo, predando e exigindo mais dos recursos naturais. 

Os dois tempos que Sebastião compara para formular suas explicações sobre os odores 

da “cidade flutuante” são mediados por um atualíssimo discurso ecológico, de impressionar os 

mais devotados ambientalistas atuais. 

Como podemos perceber, no que tange aos odores, a “cidade flutuante” para os 

entrevistados é retomada pelas mais diferentes sensibilidades. Desde os “maus cheiros” 

sentidos por João Cesário provocados pelo lixo e água poluída, até a inodora “cidade 

flutuante” de João Bosco Chamma. 

Poderia ter insistido mais nos cheiros da “cidade flutuante” e assim formar uma 

profusão mais diversificada de seus odores.248 No entanto, atentando para outras experiências 

narradas pelos moradores, pude acrescentar uma “amostra” de outros odores ou dos 

“profumes”, como pronuncia o caboclo, que, juntos, também deveriam impregnar quase todo 

o litoral da cidade, cheiros que, segundo Thiago de Mello, eram “... nascidos da cultura de 

seu povo”,249 próprios do lugar. 

O cheiro dos flutuantes, o Açacú das bóias, as palhas de Buçu e o peculiar perfume da 

Andiroba dos caibros de sustentação; o pitiú do peixe fresco do Mercado Público e/ou dos que 

eram fritos e vendidos nos restaurantes da beira e nos flutuantes, num dos quais Creuza 

trabalhou; os cheiros das verduras, frutas, pimentas, folhas, raízes, sementes e cascas que 

                                                 
248 Os cheiros, para os moradores, fazem parte de sua rotina e as pessoas têm sempre uma grande dificuldade de 
lembrar, ou mesmo querer lembrar, de seu cotidiano. O que conta muito mais para eles, como em toda fonte 
histórica, é o excepcional. 
249 MELLO, Thiago de. Op. Cit., p. 75. 
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vinham da feira encostada ao Mercado Grande, onde, saindo do Mercado da Cachoeirinha, foi 

trabalhar Sebastião. 

E o que dizer dos diversos couros de animais, postos à venda e/ou estendidos para 

secar nos improvisados curtumes da “cidade flutuante” e das feiras no Centro: veado, cobra, 

onça, jacaré, gatos selvagens, mas, sobretudo, o forte e inconfundível cheiro exalado pelo 

pirarucu secando. 

A juta e a borracha que dos flutuantes saíam para o mundo, mas deixavam seu cheiro; 

a mangarataia (gengibre), os óleos, a essência de pau rosa, os cascos de tartarugas, iaças e 

jabutis que eram jogados da beira para o rio levar ou para apodrecerem ao sol; as canoas que 

com seus mingaus, refrescos, cafés, sopas, bolos, doces, pastéis, pães, tapiocas e outras 

iguarias circulavam pelas águas a cata de fregueses. 

A tudo isto se misturava ainda, o cheiro do diesel das embarcações, do querosene que 

alimentava os candeeiros para iluminar a maioria dos flutuantes à noite, das velas em outros; 

das roupas e louças sendo lavadas e depois secadas na varanda e nas bóias; da terra da beira 

batida diuturnamente pelas águas do rio e o próprio cheiro dos moradores, perpetrando no ar 

um indescritível e inapreensível sentido de infinitos odores que deviam impregnavam a 

Manaus de ambos os lados da margem. 

Nas narrativas de Sebastião Garcia, surpreendi, em meio às discussões sobre o 

saneamento na “cidade flutuante”, uma particular compreensão de vida. O igarapé em que 

estava seu flutuante, para ele, não apenas não fedia, como era o principal fator da sanidade de 

sua casa, haja vista, como afirmou, “... a gente não tava pisando em terra, nem nada né...” . 

Na terra e no contato com ela sim, era no que Sebastião acreditava estarem os fedores, 

as mazelas e as impurezas do mundo e não nas águas do rio em que, de canoa, ia comprar suas 

verduras e pimentas na ribeira do Mercado; onde recolhia água para beber, cozinhar e tomar 

banho; as águas eram também seu endereço e seu trabalho, como poderiam ser ou parecer 

ruins e mal cheirosas.250 

Por isso Sebastião Garcia, concluindo e defendendo sua particular reconstrução de 

mundo, me afirmou que os flutuantes eram “... moradias boa, sadia (...) tudo era 

assiadosinho nera, maravilhoso, era boa (...) uma boa moradia...” que ele deixou apenas 

                                                 
250 A particular reconstrução de mundo, feita por Sebastião Garcia, me remeteu as complexas discussões de 
CORBIN, Alain. Saberes e Odores: o olfato e o imaginário social nos séculos XVIII e XIX, 1987.    
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quando, no fim dos anos cinqüenta, correu pela cidade o boato que a Capitania dos Portos e a 

Prefeitura estariam retirando dos igarapés várias destas moradias. 

Se não fossem esses “perrengues” da vida, era provável que permanecesse em seu 

flutuante até a extinção definitiva da “cidade flutuante” em 1966. Sua moradia, além de 

“sadia” , era sua mesmo, não tinha os altos aluguéis e impostos ou, como preferiu explicar 

Sebastião, “... não tinha norma, não tinha nada...” das burocracias oficiais que só agravavam 

o problema habitacional em Manaus, especialmente entre os mais economicamente 

desfavorecidos como Sebastião. 

Em seu flutuante ele não ficava à mercê das enchentes, como a colossal de 1953 que o 

trouxe a Manaus, indo morar no flutuante do cunhado e, em seguida no seu. Ali, ele também 

morava próximo dos seus serviços no Mercado da Cachoeirinha e, qualquer coisa, podia 

transportar a casa para outras ribeiras mais promissoras. 

Até Neuza, sempre reticente com as mudanças, estava se acostumando a vida sobre as 

águas, os filhos cresciam e mesmo a mãe de Neuza, que, como me jurou Sebastião, era 

“apaixonada” por ele, deixou o Manaquiri e veio morar com a filha e o genro “amado”, “... 

ela queria morar com a filha mais nova que era justamente essa minha mulher...”. 

Nestes termos, quando lhe perguntei, quase concluindo a nossa segunda entrevista: “E 

o senhor gostou de morar em flutuante seu Sebastião?” , Sebastião não titubeou em sua 

resposta: “Rapaz, eu gostei...”. 

Outros moradores, por vezes, com outras explicações e algumas ressalvas, também 

recordaram em bons termos a experiência de morar sobre as águas. Alguns, no entanto, 

recuperaram o tempo dos flutuantes por meio de reprovações, reticências e medos. 

Morar sobre as águas, além de adaptação da casa (bóias, amarrações, âncoras, pontes, 

ruas) exigia ainda adaptação de hábitos. O meio natural peculiar sobre o qual estavam 

assentadas as casas, a água, exigia de seus moradores cuidados diferenciados; trazia muitas 

vantagens, mas também alguns perigos, aos quais os flutuantinos deveriam estar atentos e 

precavidos. 

Vivaldo Correa foi logo dizendo o “mandamento” básico: “... primeiro que tudo que 

caísse ali [na água] não retornava não porque ia pro fundo né...” e isto se aplicava também 

as pessoas; ali era o território das piranhas e cobras, dos “... muitos bichos que tinha ali...” 

como sempre enfatizava Vivaldo, que poderiam estar à espreita de algum dos desavisados e 

incautos, comum entre as muitas crianças que moravam na “cidade flutuante”. 
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Dependendo do ponto do rio onde caíssem, se não fossem salvas logo eram devoradas, 

sobrando, como me narrou penosamente Vivaldo, “... só a carcaça, não tinha mais nada...”, 

destino terrível que o mesmo Vivaldo evitou ao filho de um vizinho, quando mergulhou nas 

águas do rio para salvá-lo. 

Neste tempo, jovem, soldado e solteiro, Vivaldo até gostou de morar na “cidade 

flutuante”, “... quer dizer, naquele tempo eu não pensava que eu era solteiro né, pra mim tava 

tudo bem...”. Anos depois (1962), no entanto, conheceria na “cidade flutuante”, dona 

Raimunda, se “juntaram” , como prefere falar Vivaldo, os filhos foram vindo, inclusive uma 

sobrinha de Raimunda que ele adotou como filha, as responsabilidades eram outras, 

especialmente o medo de perder algum dos filhos para as águas. 

Por isso, neste segundo momento de sua vida, a “cidade flutuante” passou a ser “... 

muito perigosa, morreu muita gente, muita criança...” . Para as águas Vivaldo e Maria não 

perderam nenhum de seus filhos, tiveram a infelicidade, porém, com o segundo que já 

nasceria morto em seu flutuante. 

Em uma mesma família, Francisca e Francisco Pereira da Silva, encontrei opiniões 

bastante conflitantes. Francisca, contando quase cem anos, relaciona a “cidade flutuante” 

exclusivamente aos seus serviços de lavadeira e as coisas conseguidas com muitas lavagens. 

Para isto, água não faltava, o jirau era no próprio flutuante onde também, mesmo com 

a memória “falhando”, lembrou que estendia as roupas para secar, “... a gente tinha corda, 

metia um pregador (...) tudo na vara (...) pra não voar, não cair na água...”, afinal, como 

assinalou Vivaldo Corrêa, se caísse na água, perdia, e Francisca não apenas as roupas, mas 

dinheiro e clientes. 

E foi com esse dinheiro, mais os serviços do filho Francisco, que eles puderam, entre 

outras coisas, ir pagando as prestações de sua nova casa no bairro de Santo Antônio para onde 

foram removidos após o fim da “cidade flutuante”. “Ora se eu gostava...”, me respondeu ela 

de imediato, “... lavava pra fora (...) ganhava meu dinheiro (...) era bom seu Zé! (...) era bom 

seu menino que a gente fazia o dinheiro lá...”; em seguida, a alegria e o sorriso que lhe são 

fáceis, deram lugar a uma prece incontida: “... pra que Deus me botou di lá?!”. 

Bem, como ainda veremos, não foi Deus que a “botou de lá” e a prece de Francisca me 

fez recordar outra vez a sentida “oração” de seu Anísio Pedro, “... me tirou do céu...”, das 

margens do igarapé da Glória onde morava em um “flutuantezinho” e trabalhava como 
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marítimo, para “... me botar no inferno...”, em sua atual casa, ainda no bairro da Glória, mas 

no apertado, calorento e barulhento Beco das Cacimbas. 

A diferença nas preces é que ao contrário de Francisca, Anísio sabia muito bem quem 

era o seu “algoz”, “... essa minha filha que mora aí em cima...”, ainda esbravejava o hoje 

fragilizado homem, protestando ainda contra a “mulecagem” dos jovens do Beco que, 

segundo ele, não respeitam ninguém, algo que em seus tempos na beira do igarapé, nunca 

faltou, daí, tanto as suas revoltas, quanto suas saudades. 

Medos? Em dona Francisca da Silva? Ela não me contou nenhum, nem das 

tempestades, nem dos banzeiros, nem dos “bichos”  e o que mais me causou surpresa, nem de 

perder um filho pra as águas do rio, “... não! Eles nadavam bem...”, explicou à confiante mãe, 

certezas que advinham das experiências nas ribeiras interioranas onde, uma das regras do 

regime das águas, é o saber nadar antes de aprender a andar, Francisco e seus irmãos 

aprenderam bem esta regra. 

“Quer dizer”, ela me contou um medo sim! Não propriamente da época dos flutuantes, 

mas um pouco depois. Seu único medo era que o seu ex-marido, que havia lhe abandonado 

com cinco filhos nas ribeiras de Coari, lhe roubasse algum deles que, com tanto sacrifício ela 

estava criando, “... trabalhei muito pra criar meus filhos, Graças a Deus criei tudinho; aí o 

pai deles queria tomar eles, eu não...”, as palavras acabaram, por outro lado, seu rosto se 

fechou, dando a entender que isto ela jamais admitiria; mesmo assim o “ex-marido” a 

procurou, queria conversar, mas o recado parecia já estar dado. 

Seu filho Francisco, por sua vez, com quase 15 anos a época (1964), começou me 

dizendo: “... Era bem bunito lá!...”, ao que presumi ter gostado da experiência de morar sobre 

as águas, ainda mais para um menino, exímio nadador, aquilo poderia lhe ter suscitado algo 

de pitoresco, aventuroso, prenhe de histórias fantásticas, como as que ele escutava e via em 

seus tempos de rios, lagos e paranás entre Coari e Tefé (mapa III). 

Em seguida, porém, quando conversávamos sobre as diferenças de se morar em 

flutuante, ele destacou apenas as “privadas”  sanitárias que eram diretas no rio o que começou 

a motivar, primeiro uma censura ao seu antigo território de moradia e trabalho, “... então, 

nera, as dificuldade, era muito ruim, era muito...”; depois, os medos de afogamentos que 

aquelas águas passaram também a representar para Francisco. 

Seja como for, as suas narrativas sofreram uma guinada brusca de direção; a beleza 

serena, quase bucólica das narrativas anteriores, passou, em seguida, aos ares do perigo, do 
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risco e da preocupação. Não eram tanto as profundezas que assustavam Francisco e sim a 

superfície das águas; ao largo da “cidade flutuante”, cruzavam os grandes navios para atracar 

no Porto de Manaus, resultando em grandes correntezas que agitavam ainda mais as águas do 

rio e por conseqüência as casas. 

Era na superfície que estavam às grandes bóias das casas que com a umidade se 

enchiam de lodo, ficando mais lisas, tombos eram freqüentes e os que levavam para as águas 

piores ainda, como a infeliz criança lembrada por Francisco “... que caiu dentro d’ água ali 

perto do flutuanti, tava perto do cais, quando puxaram a criança, só o esqueleto...”. 

As grandes bóias de açacu, aglomeradas na superfície, além de represar as águas sujas 

que tanto falou Francisco e outros entrevistados, poderiam ser também uma intransponível 

barreira, impedindo que banhistas desavisados e crianças que escorregassem pudessem voltar 

à tona, “... a criança caía né e corria em baixo né e levava pra baixo do flutuanti, aí não 

tinha condição di puxar fôlego e morria...”. 

A imprensa noticiou em 1948 que Elsa Juventina de Lima, contando apenas três anos 

de idade, quando tomava banho “... no flutuante localizado às proximidades do Clube de 

Regatas...”, onde estava se constituindo a “Amazonense”, “... desequilibrando-se, caiu 

nagua, desaparecendo”, mesmo vindo à tona por três vezes, ninguém conseguiu agarrá-la, 

sendo seu corpo encontrado, horas depois, justamente “... debaixo de uma das balsas do 

flutuante...” em que morava com o inconsolado pai.251 

No outro lado da cidade, bairro de São Raimundo, a morte do menino Mario Barbosa, 

de oito anos, também ganharia a crônica policial. Mal havia amanhecido e Mario resolveu ir 

brincar de “curica”  no passeio do flutuante de onde se precipitou para as águas do igarapé, 

“morrendo afogado” e, para maior desespero dos pais, seu corpo nunca seria encontrado.252 

E ao tempo destas notas jornalísticas (1948 e 1949) as bóias dos flutuantes nem se 

adensavam ainda pelas águas do Centro e muito menos nas águas do igarapé de São 

Raimundo. Por isso que as duas “crianças” com quem conversei: Edneia Cortezão e João 

Bosco Chamma tiveram muita sorte. 

Edneia, em plena noite, como me contou, resolveu ir até o flutuante do tio, “bóia com 

bóia”  ao flutuante do seu pai, a uma varanda apenas de distância. Quando ela estava 

passando, “... eu engatei o meu pé...” e caí nas profundas e perigosas águas do igarapé dos 

                                                 
251 O Jornal. Manaus, “A Criança Pereceu Afogada no Igarapé de Manaus” de 26 de Março de 1948. 
252 A Critica . Manaus, “Pereceu Afogado” de 13 de Junho de 1949. 
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Educandos; se não fosse o arrojo de um empregado de seu pai se atirando nas águas, “... ele 

foi me pegar no fundo...” e Edneia, por volta dos cinco anos, teria morrido afogada. 

Os cuidados com as crianças à noite deveriam ser redobrados, tanto que na casa de 

Edneia, mal anoitecia, e sua mãe recolhia os filhos para o interior do flutuante. Ainda 

deveriam ser muito viva no seio da família, as lembranças das três meninas, filhas de um 

vizinho, que, como lembrou Edneia “... amanheceram boiando (...) o corpo boiando nas 

águas...” do igarapé. 

A escuridão que reinava em todo o bairro, compreensivelmente assustava bastante a 

menina Edneia, as lamparinas que iluminavam sua casa a noite, apenas amenizavam seus 

medos, “... era só lamparina, então tinha que ter muito cuidado à noite...”; quando caiu na 

água, talvez estivesse tentando vencer algum destes medos ou simplesmente brincando, o fato 

foi que ela desobedeceu às ordens da casa e tomou um “carão” da mãe. 

João Bosco levou uma surra mesmo da mãe quando ela descobriu que o filho tinha 

“caído”  na “cidade flutuante”, onde João ia apenas para brincar e pescar e, quando do seu 

acidente, ele conheceu bem de perto os perigos das grandes e muitas toras de Açacu que 

boiavam na superfície das águas. 

Apesar de mesmo hoje ele jurar ser um “exagero” os perigos que alegavam da “cidade 

flutuante”, “... não era tanta coisa...”, seu infortúnio poderia lhe ter custado à vida. O 

exagero talvez ele associe a surra tomada, a raiva de ter sido denunciado pela irmã, mesmo 

depois de ter conseguido “suborná-la” com um monte de suas preciosas bolas de gude. 

Ele tinha uns oito anos e foi pular de uma bóia pra outra, escorregou e, 

 
cai, ia morrendo afogado, minha sorte foi que eu fiquei num ao túnel ia lá no fundo e voltava, 
ia lá no fundo e voltava, o rio ainda tava meio baixo, fui pisa numa bóia daquelas e..., um cara 
depois de um tempo que me puxou, já não tinha nem mais fôlego. Eu cheguei em casa, a 
minha irmã falou assim: “tu caiu na cidade, tu foi pra cidade flutuante”, ela falou: “tu foi pra 
cidade flutuante, tu tá molhado né”, porque eu cai n’água, “não mana, eu não fui não”, “foi 
sim” [depois do “suborno”] ela ficou calada, ela não falou pra minha mãe, 3 meses depois ela 
falou que eu tinha ido pra cidade flutuante que eu tinha caído lá na cidade flutuante, a minha 
mãe me deu uma surra. A minha mãe tinha medo que eu caísse e ficasse por baixo das bóias, 
certo e essas coisas, e não retornasse mais, bom, medo que eu morresse né, porque o cara 
quando vinha, batia mais a cabeça né, as bóias não eram todas iguais, o cara ia boiar entre uma 
e outra; o grande perigo realmente na cidade flutuante morriam muitas crianças e o medo da 
minha mãe era esse, que eu caísse e ficasse por debaixo das bóias, mas não eram tanta coisa, 
era um exagero. 

 

Nestes termos, achei estranhas as preocupações e medos de Francisco da Silva: jovem, 

sem filhos, acostumado ao contato com as águas e exímio nadador como me atestou sua mãe. 
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No entanto, com o decorrer da “prosa”, descobri que além de ser o mais velho de quatro 

irmãos, Francisco, depois que o pai os abandonou, foi assumindo tais encargos junto aos 

irmãos mais novos, responsabilidades que apenas aumentaram com a mudança da família para 

Manaus, ele mal acabara de completar 12 anos. 

Talvez, por isso tantas ressalvas a água poluída, tanto temor de acidentes; e não eram 

consigo, mais com seus irmãos: Otavio, Antônio, Iracema e José que, sem sua vigília, 

poderiam ter o mesmo destino trágico de outras crianças das redondezas que pereceram ou 

sumiram nas águas do rio. 

A água preocupava Francisco, não porque a desconhecesse, mas agora tinham as bóias 

aglomerando casas, pessoas, a “cidade flutuante” em que viveu estava no auge de seus limites 

e populações; era “... muito perigoso porque tem umas partes assim, ficava assim desse 

tamanho, escorregava pra li, caía, morria...”; tinham os grandes navios que passavam “lá 

fora” ainda, seu barulho, sua velocidade e seu tamanho fascinante e intimidador, fazendo “... 

aquela corredeira, criança ih! Morreu muita...”, lembrou Francisco. 

Sem contar aquela água naturalmente negra do rio que, com mais os detritos humanos, 

tornava ainda mais invisível seu fundo, repleto de “bichos”  reais e imaginários. Assim, para 

Francisco da Silva, “Gostar, eu num gostava né, porque era meio ruim né; [porque que era 

ruim seu Francisco?] por causa da água, tinha muita água ali e água fica poluído...”. Mas 

tinham, sobretudo agora, as responsabilidades de pai, assumidos por ele juntos aos irmãos. 

Uma imagem a seguir, enfoca crianças brincando nas águas e cercadas por toras 

flutuantes, ilustrando os perigos das brincadeiras que Bosco Chamma podia achar um 

exagero, mas, para os pais com quem conversei, representava uma das principais 

preocupações de se morar na “cidade flutuante”: 
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IMAGEM XIX 

 
Fonte: Revista O Cruzeiro, 08 de Junho de 1963. 

 

Outro pai que, segundo me contou sua esposa Francisca Malta, estava preocupado com 

os filhos era Elias Malta. Ele já tinha planos para deixar a “cidade flutuante”, mesmo antes do 

seu fim oficial, “... porque era muito perigoso por causa das criança né, podia cair dentro 

d’água e morrer afogado”. 
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Por isso que o portão no flutuante de Francisca Malta era todo o tempo fechado, este, 

para ela, era o maior cuidado há se tomar na “cidade flutuante”, ainda mais para uma mãe 

que, em um primeiro momento trabalhou num restaurante na margem e, em seguida, como 

lavadeira no próprio flutuante na feira da praia; tendo a filha Socorro bem crescida e Carlos 

em seus primeiros passos, os cuidados deveriam ser redobrados. 

Do contrário, conforme divulgou mais uma vez a imprensa, poderia suceder-se o 

mesmo que tirou a vida de Alberto Lamego da Silva de quatro anos, filho adotivo da lavadeira 

Francisca Magalhães da Silva que, tendo seus serviços, deixou a criança sozinha em seu 

flutuante na “Amazonense” e foi “... lavar roupa na margem do rio Negro...”. Alberto, 

depois das costumeiras brincadeiras, segundo a nota, foi tomar banho “... caindo de mau jeito, 

no momento em que se atirava na água...” de onde não tornou mais com vida.253 

À exemplo de Francisco da Silva, Francisca Malta também tinha medo da 

aglomeração, cada vez mais frenética, das casas flutuantes, não exatamente das casas, mas das 

“... muita gente né...” desconhecidas que não paravam de ancorar suas casas ali nas 

imediações da “Amazonense”. 

Tal ajuntamento de pessoas e casas, para Francisca, foi enfeando a “cidade”, 

conferindo-lhe um aspecto de “favela” . Diferente de quando ali chegou, poucos anos fazia 

(1958) ainda para morar no flutuante da amiga “Nega” e mais diferente ainda de um ou dois 

anos antes, quando, ainda na condição de tutelada, ia com sua tutora, dona Armanda, fazer 

compras no Mercado, de onde os flutuantes já representavam uma paisagem social bem 

marcante na cidade, lembrada por Francisca sob tonalidades pitorescas, quase infantis: “... oh! 

Mas essas casa tão bunitinha dentro d’água...”. 

No entanto, Francisca destacou também as vantagens de se morar na “cidade 

flutuante”, como estar perto do restaurante onde trabalhava ou quando das lavagens de roupa 

ali mesmo em “sua” torneira no flutuante; as facilidades de se morar adjacente ao Mercado 

Público onde ia comprar os mantimentos da casa, “... lá não faltava nada não...”. 

Francisca temia mesmo os forasteiros que da noite para o dia apareciam ali próximos a 

sua casa, era mais esta aglomeração que preocupava Francisca. Seu medo parecia mais uma 

natural ressalva para com pessoas desconhecidas do que uma censura as formas da “cidade 

flutuante” em que morou e trabalhou. 

                                                 
253 Diário da Tarde. Manaus, “Policia e Ruas”, de 09 de Junho de 1960. 
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Estas reticências apareceram com mais evidência no momento em que lhe perguntei se 

tinha gostado de morar na “cidade flutuante”: “... Olha! Era... num era ruim...” destacando 

ainda outros benefícios como o calor mais ameno, resultante das formas das casas e a 

inexistência dos perigosos mosquitos, conhecidos como “carapanãs” e que ela, como todo 

especialista de plantão, atribuiu à correnteza das águas do rio Negro. 

Creuza de Andrade também destacou a comodidade para as compras da casa por 

morar nas cercanias do Mercado e da feira na praia, “... você saía de lá já tava no Mercado 

(...) era próximo de tudo...”, e que não tinha nenhum medo, pois o seu flutuante era quase 

colado na beira, bastava uma curta ponte e pronto, “... a gente saía daqui, já era a terra...”. 

E olha que, como a sua vizinha Francisca Malta, à filha de Creuza, Ângela tinha dois 

anos e Marcilene estava a caminho. Creuza também trabalhava fora em um restaurante 

flutuante, mas segundo ela, “era pertinho” , dava pra cuidar praticamente sozinha dos filhos já 

que o marido, como maquinista de embarcação, passava semanas pelos rios afora; aliás, 

Creuza alegou que foram os serviços de marítimo do marido o principal motivo deles irem 

morar na “cidade flutuante”. 

O flutuante de Creuza parecia ser junto à beira mesmo tanto que ela, durante sua 

estadia na “cidade flutuante” (+-1962 a1966), lembrou apenas de um afogamento ocorrido 

próximo a sua casa e mesmo assim de um homem que se afogou e morreu. Como? Creuza 

nunca soube, ali, como ela argumentou, era raso, ainda mais para um adulto.254 

Por tudo isto, em nossa primeira entrevista, Creuza foi só elogios e saudades para com 

a “cidade flutuante”. Em nossa segunda conversa, no entanto, a mesma pergunta foi 

respondida de forma completamente diferente: 

 
Hum...! Tinha que gostar né, tu num sabe aquela, naquela época era assim, o marido vai pra cá, 
tem que ir né (...) porque o casamento é assim, você chega a um acordo, vai muito bem né, a 
gente não vive, depois dos filhos, não vive por amor, vive por convivência, por compreensão 
que já tem os filhos, tem os filhos, essa... 

 

A pergunta veio depois que Creuza, em tons de desabafo, foi me contando sobre as 

muitas aventuras extraconjugais do marido, mas, especialmente com uma empregada do 

mesmo café flutuante em que ela estava trabalhando. 

Gostar da “cidade flutuante” agora passou a ser apenas uma obrigação de uma 

magoada esposa e devotada mãe que continuou em suas confissões. Gostar ou não de ter 
                                                 
254 Deveria se tratar dos muitos homens que, alcoolizados, acabavam escorregando nas bóias caindo no rio e, 
devido ao seu estado de embriagues, acabavam morrendo. 



 224

morado ali, medos, vantagens tinha se tornado secundário, para ela, o importante mesmo era 

desabafar antigas dores. Eu a escutei por mais de meia hora, era só o que podia fazer. 

Ainda que os moradores da “cidade flutuante”, com os quais conversei, tivessem 

consciência da poluição das águas e dos riscos acarretados a sua saúde, o que mais causava 

preocupações e medos – sobretudo as mães – eram os afogamentos, os quais, como 

observados nas narrativas, ceifavam a vida de muitas crianças do lugar. 

Bem diferente, por exemplo, do que sustentou os trabalhos conjuntos de Serra e Cruz 

e, em seguida, a pesquisa de Lenz e seus colaboradores. Ambos, quando dos índices sobre 

mortalidade infantil na “cidade flutuante”, os alarmantes números levantados eram sempre 

relacionados não apenas à inexistência de saneamento, mas principalmente, a completa falta 

de higiene dos moradores dos flutuantes.255 

A nossa entrevistada, Francisca Malta, ainda que denunciasse as condições sanitárias 

da água do rio, impedindo que os seus filhos “... mexessem naquela água imunda...”, 

tomando ainda uma série de outros cuidados higiênicos com a água, o que lhe tirava o sono 

mesmo, eram os riscos de afogamento que suas crianças corriam; algo sequer comentado nas 

pesquisas de 1964 e 1966. 

Os muitos “... caixãozinhos pro enterro né...” que Renato Chamma do seu comércio 

perto da igreja dos Remédios, via descer para a “cidade flutuante” era, segundo ele, resultado 

direto das “... muitas crianças que morria afogada...” na “cidade flutuante”. 

É justo e plausível pensarmos que as condições sanitárias na “cidade flutuante” 

rendessem graves problemas de saúde aos seus moradores, como aludiram os autores, 

especialmente para as crianças. Mas, o que eles também não discutiram, foram as práticas 

higiênicas que vários dos moradores utilizavam para contornar ou ao menos minimizar esta 

situação agravada com o passar dos anos. 

Além do que, águas impróprias para o consumo e outras utilizações domésticas era – 

como ainda é - um problema que atravessava a Manaus como um todo e não uma questão 

                                                 
255 O “Ciclo das Fezes” em que viviam os flutuantinos, segundo Serra e Cruz, tem como um dos pontos “altos” 
as verminoses: “ ... é muito difícil que alguma parcela da população acima de um ano de idade não seja roubada 
em 25 ou 30 % de sua alimentação pela atividade espoliadora de diversos vermes”. Cf. SERRA e CRUZ. 
Op.Cit., p. 39-40. Para Lenz, o poluído e insano meio natural em que vivem os moradores de flutuantes “... é que 
condicionam estes hábitos”, advindos de antigos costumes de tomar banhos de rio e utilizar suas águas, “É 
assim que elas adquirem as verminoses que ocasionam doenças intestinais, parasitas de pele e outras doenças 
infecciosas”, referindo-se especialmente as crianças. Cf. LENZ, Matias Martinho et al, Op. Cit.p. 82. 
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confinada apenas aos limites da “cidade flutuante” como deram a entender ainda estes 

primeiros estudos. 

O próprio governador Arthur Cezar Ferreira Reis em seu primeiro ano de governo 

dizia em 1965 “... estar preocupado com o serviço de abastecimento de água em Manaus, 

realizada sem tratamento, o que sem dúvida afetava a saúde da população”.256 

Edneia Cortezão, por sua vez, mesmo após o afogamento que quase custou sua vida na 

“cidade flutuante” e, depois de adulta, quando tomou “noção do perigo” da contaminação das 

águas em que tomava banho; no tocante à morte de uma irmã em 1959, me contou que ela não 

faleceu “... por causa da água...”, afogada ou contaminada. Segundo o que ouvira da mãe 

(Edneia nasceu um ano depois) o que tinha vitimado a primogênita da família fora uma virose 

ou algo parecido, nunca ninguém soube realmente o que a acometeu. 

Nem mesmo o renomado médico da cidade, Dr. Contes Teles, com quem seu Djalma 

foi consultar a filha enferma, conseguiu curá-la. Na memória da família, a única explicação 

que ficou foram às tradicionais “doenças de criança” nas quais os pais, provavelmente 

buscando algum conforto, tentavam entender a morte dos filhos, vitimados por doenças raras 

e inexplicáveis. 

Na “cidade flutuante”, como em qualquer dos muitos desassistidos bairros, vilas e 

distritos de Manaus, realmente morriam muitas crianças e nasciam outras tantas também. 

Segundo os minuciosos dados de Lenz, o número médio de filhos vivos por casal nos 

flutuantes era de 3,783 crianças. 

A partir destes dados, fiquei mais curioso em saber, como nasciam estas crianças e que 

infelizmente não foi uma preocupação nestes primeiros estudos. Nasciam nas próprias casas 

flutuantes? Revivendo uma antiga prática cultural dos partos nas próprias residências ou 

algumas mães, resignificando estes costumes, preferiram os cuidados da ciência médica? Dos 

quais, agora na principal cidade do Estado, elas poderiam se valer para ter seus filhos. 

Edneia Cortezão foi uma destas muitas crianças que nasceram em flutuante, na própria 

casa como fez questão de destacar “... nasci dentro do flutuante...”. Sua mãe sempre confiou 

o nascimento dos seus filhos ás antigas “cumadres”, como também eram conhecidas as 

parteiras, acostumadas a fazer os partos, especialmente nos interiores amazônicos. 

                                                 
256 REIS, Arthur Cezar Ferreira. MENSAGEM  a Assembléia Legislativa do Estado em 15 de Março de 1965, p. 
169. Grifo meu. 
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Costume passado de geração para geração e que se fazia sentir na capital pelas 

vivências destes modos de vida manifestado pela mãe de Edneia que, ao chamar a “cumadre” 

para fazer seus cinco partos, repetia um ensinamento aprendido com a própria mãe no 

município de Autazes, onde conheceu Djalma, casaram e, em seguida, vieram pra Manaus, 

onde os filhos foram nascendo, Edneia foi a terceira e, “... nenhum dos filhos foi... foi tudo 

feito em casa lá (...) chamavam cumadre né, vinham fazer o parto, eu ficava lá mermo, num 

ia pro hospital, nenhum dos filhos foi...”. 

Os dois filhos de Vivaldo Corrêa também vieram ao mundo nos flutuantes pelas mãos 

das “cumadres” ou “tias” , como chama Vivaldo, uma em particular, dona Elvira, atravessou 

gerações em sua família. O próprio Vivaldo nasceu na ilha do Manaquiri por suas mãos, “... 

eu que vinha por ela, o parto da minha mãe quem fazia era ela...” que, como salienta 

Vivaldo, podiam não ter formação médica alguma, mas eram “... umas senhora antiga do 

interior né (...) ela não era formada não, mas tinha bastante prática ”. 

Experiência que ele requisitou de imediato quando Raimunda foi dar a luz aos seus 

filhos; mandou chamar sua “tia”  do Manaquiri para fazer o parto em seu flutuante na 

“Amazonense”; “... ela teve dois, os dois estão vivo né...” e muito bem, o caçula está com 46 

anos, lembrou o orgulhoso pai. Confiança que não se abalou nem mesmo quando seu terceiro 

filho nasceu morto, também pelas mãos de sua “tia”  Elvira. 

Carlos e Rosa, filhos de Francisca Malta também nasceram no flutuante pelas mãos de 

uma parteira, “... foi uma senhora que eu não tou lembrada o nome dela (...) era parteira...”. 

Carlos, como ela me contou, “foi rápido” , mas Rosa, quatro dias e quatro noites de dor e o 

marido pelejando para levá-la ao hospital e Francisca se recusando, não porque temesse os 

médicos, a própria Socorro, sua primeira filha, havia nascido na nova maternidade da cidade. 

O medo agora de Francisca era deixar os outros dois filhos pequenos sozinhos em 

casa, por isso resistia e quando o marido decidiu levá-la a força, Francisca pediu-lhe para ir ao 

Mercado buscar ajuda; enquanto isso chamou à parteira, “... ela morava em flutuante...” ali 

perto de Francisca, quando Elias voltou, “... Rosa já tinha nascido”. 

Creuza de Andrade, por sua vez, diferente do que sustenta um senso comum planejava 

o nascimento dos seus filhos, concebendo-os apenas de dois em dois anos. Na “cidade 

flutuante”, preferiu ter seus dois primeiros filhos, Ângela e Marcilene, no hospital. Um 

terceiro, Marcelo, que veio ao mundo quando ela já morava em terra, na rua Emílio Moreira 
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próximo ao Centro, nasceu em casa, mas pelas mãos de uma parteira, “... não deu tempo...” 

de providenciar os médicos, mas Marcelo, como ela enfatizou, está muito bem. 

Tratava-se de um costume tão arraigado na sociedade local que, mesmo os mais 

afortunados da cidade, como Renato Chamma, também recorriam aos serviços das parteiras, 

ele próprio e seus muitos irmãos, como me contou, também vieram ao mundo pelas mãos de 

dona Elvira, a mesma “cumadre” da família de Vivaldo Correa. 

Finalmente, alguns gostaram de morar na “cidade flutuante”, outros nem tanto; 

vantagens e desvantagens começaram a ser levantadas. Para uns a “cidade flutuante” fedia 

terrivelmente, para outros não ou só “um pouco” e ainda há os que, como João Bosco 

Chamma, se lembram apenas de uma cidade “inodora”. 

A “cidade flutuante” que gradativamente crescia, produzia também demandas sociais 

experimentadas de diferentes maneiras pelos moradores, como a luz elétrica “puxada”  da 

Manaus em terra iluminando, com “exceção” da casa de Vivaldo, quase toda a 

“Amazonense”, mas que nunca chegou a São Raimundo, Cachoeirinha e Educandos, ali, nos 

flutuantes de Anísio, Sebastião, Mário e Edneia, eram mesmo as velhas lamparinas e 

candeeiros, a base de querosene, que iluminavam as noites. 

Água para beber e cozinhar era do meio do rio, exceto Francisca Malta e uma torneira 

pública que apenas ela lembrou; para tomar banho, alguns mergulhavam nas imediações de 

suas casas, outros recolhiam água em camburões e Francisca em sua caixa d’água, se seu 

banheiro era estilizado, inclusive com vaso sanitário e descarga, para todos os outros com 

quem conversei, eram as tradicionais casinhas em que tudo ia direto para o rio. 

Além destas demandas, a “cidade flutuante” em transformação produzia e inventava 

ainda medos e ressalvas. Se as tempestades nunca assustaram ninguém, os afogamentos, 

sobretudo de crianças, basta lembrarmos o que quase aconteceu a Bosco Chamma e Edneia, 

tiravam o sono de quase todos os pais com quem conversei. 

Creio que não eram apenas as grandes toras de Açacu se aglomerando na superfície 

das águas e impedindo os afogados de retomar o fôlego o único fomentador destes medos; 

tangenciando estes temores percebi o imaginário Amazônico de “estórias”  lendárias, a força 

do mito em que o rio é sempre personagem vivo e atuante com suas águas que “comem 
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terra” , afundam embarcações e devoram pessoas; águas encantadas, repletas de seres 

fantásticos para as quais os pais também tinham medo de perder seus filhos.257 

Diferente dos discursos conhecidos, as conversas com meus entrevistados vêem dando 

a conhecer uma “cidade flutuante” que, por abrigar diferentes moradores, produziu múltiplas 

histórias de vida; pluralidade que se manifestam também nas formas de suas casas que não 

paravam de se adensar sobre as águas fluviais de Manaus. 

Mudanças capitaneadas, sobretudo pelo surgimento na década de 50, de moradores de 

“condição financeira boa” que nos falou Vivaldo, na qual a figura mais lembrada era dos 

grandes comerciantes, donos dos armazéns e mesmo das ruas que levavam seus nomes, que 

podiam construir flutuantes maiores, mais incrementados, adquirirem as novidades do zinco e 

do alumínio, diversificando os desenhos das casas, multiplicando o número de becos, ruas e 

“avenidas” da “cidade flutuante”, reinventando a paisagem social da frente de Manaus, 

principal portão de entrada da cidade. 

Em suma, o principal para os moradores da “cidade flutuante” era se manter no 

interior ou nas imediações da “cidade”, não porque fosse apenas um espaço barato de 

moradia, desprovido das complicadas burocracias e dos pesados impostos prediais; mas 

também porque a esta altura a “cidade flutuante” começava a ser ainda reclamada como um 

território estratégico para os mais variados serviços criados e recriados a luz das demandas e 

das disputas entre os moradores/trabalhadores de ambos os lados da margem. 

 

 

                                                 
257 Anuncio “estórias”  no sentido proposto pelo professor Alessandro Portelli: “Estórias no tempo (...) constrói 
a identidade do narrador e o legado que ela ou ele deixa para o futuro (...) o tempo nas estórias (...) os 
narradores podem estar mais interessados em buscar e reunir conjuntos de sentidos, de relacionamentos e de 
temas, no transcorrer de sua vida”. PORTELLI, Alessandro. “O Momento da Minha Vida: funções do tempo na 
história oral” In. FENELON, Ribeiro Déa et al. Muitas Memórias, Outras Histórias, p. 296-313. 
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“... não! nós trabalhava, todo mundo trabalhava...”: atravessadores, lavadeiras, vendedores 

e “coisas que eu não posso citar o nome”. 

 

Foi o que subitamente me disse Vivaldo Correa quando perguntei, ao longo das 

entrevistas, o que a família fazia para sobreviver á época em que eram moradores na “cidade 

flutuante”. Vivaldo me olhou com um ar de espanto, como se a pergunta botasse em cheque 

sua idoneidade social, na qual, o trabalho sempre foi um dos principais pilares. 

Com esta resposta, ele, como outros entrevistados, procurava, de imediato, se 

desvincular de um conceito comum, cuja memória hegemônica, tão poderosa, acabou por 

produzir uma espécie de “mito político” em que o caráter do caboclo amazônico foi formado 

sob a luz da preguiça e do total descomprometimento com a moral do trabalho burguês.258 

Assim, uma das principais preocupações para os nossos narradores, foi demonstrar 

para a sociedade, da qual o entrevistador também era um representante, que sempre foram 

trabalhadores atuantes no mercado de trabalho local, profissionais zelosos em seus afazeres e 

serviços que lhes rendiam alguns bens materiais e o suado sustento da família, mas, sobretudo 

permitiam serem bem visto e respeitados por familiares, vizinhos e amigos. 

Se para as mulheres os momentos de suas vidas eram marcados, sobretudo pelo 

nascimento e vida dos filhos,259 para os homens com quem conversei, além de uma questão 

moral, o trabalho e o serviço representavam ainda marcos e marcas culturais que, ao 

recontarem suas vidas nunca eram esquecidos, pelo contrário, eram precisamente recuperados. 

Sebastião Garcia, por exemplo, lembrou exatamente o dia que começou a ser feirante, 

15 de junho de 1953; Vivaldo Correa recuperou toda a seqüência dos anos que terminaram 

com ele entrando para a Polícia Militar do Estado, pela qual é aposentado, “... 55 eu fui pro 

Exército (...) no dia 16 de julho 56 eu dei baixa, 57 entrei na Polícia, 17 de janeiro de 57...”. 

Perguntado se sempre fora comerciante, JM me disse: “Comecei a trabalhar aqui 

[Mercado Público] com frutas e verduras em 1948, dia 12 de outubro...” ; Renato Chamma 

                                                 
258 Uma amostra destes discursos pode ser encontrada nos mais variados estudos e análises como as “catorze 
horas de sono (...) dormindo preguiçosamente” do caboclo defendido por PAIXAO, Moacir. Op. Cit., p. 84 e na 
“nota dominante” de José Veríssimo em que se destaca a “... completa e absoluta falta de energia e de ação...”  
do caboclo, VERRÍSSIMO, José. “Caboclo Amazônico”. In. Revista Brasileira de Geografia, nº 4, p. 130. 
259 Francisca Malta para lembrar quanto tempo permaneceu na “cidade flutuante” fez a seguinte relação: “... pera 
lá, já tinha a Socorro e o Carlo, a Socorro é de 58 eu tive ela, o Carlo é de 61 (...) 68 eu já tinha a Rosa...”, 
concluindo que morou ali até por volta de 1965. Creuza de Andrade, por sua vez, nunca lembrou que a “cidade 
flutuante” foi destruída em 1966, mas sim que foi no tempo em que sua filha mais velha, Ângela, tinha dois anos 
e a recém nascida, Marcilene “... que é aquela de colo e lá foi quando saiu a cidade flutuante...”. 
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não lembrou quando começou a ser comerciante, mas o seu primeiro endereço comercial, de 

sessenta anos atrás, ele nunca esqueceu: “Na rua dos Bares, 112...”, Centro de Manaus. 

Uma das poucas coisas que Anísio Pedro lembrou, sem dificuldade alguma, foram os 

cinco anos como foguista na Usina de Luz da capital, os seis trabalhando nos caminhões da 

fábrica de cerveja e gelo Miranda Correia e o restante de sua vida como marítimo, algo que 

para ele sempre fora mais que uma profissão, representando primeiro um sonho de infância 

nos seringais do rio Ituxi e, em seguida, um destino que lhe trouxe a Manaus. 

Junto com o regime das águas, outro ponto alto na narrativa de Sebastião Garcia é sua 

profissão de feirante exercida em Manaus desde 1953, portanto há “... 56 anos no ramo! (...) 

nunca trabalhei um dia a num ser nesse serviço...” que lhe rendeu sua primeira casa, “o 

flutuantão” na Cachoeirinha, as casas em terra nos bairros do Educandos, Betanha e Colônia 

Oliveira Machado; um terreno no Manaquiri e também o sustento da casa, “... criei a minha 

família toda através desse ramo...”; ofício que deu ainda a Sebastião uma nova “identidade”: 

“Sabá”, apelido pelo qual ele sempre foi conhecido entre seus colegas feirantes. 

Apesar de eu sempre me prontificar a ir até a casa destes trabalhadores para fazer as 

entrevistas, exceto Vivaldo e Anísio, ambos aposentados, Sebastião, JM e Renato fizeram 

questão de me receber em seus locais de trabalho. Sebastião em sua barraca de pimentas na 

Feira do Produtor, JM em sua barraca do Mercado Público e Renato na sua casa comercial, 

todos os endereços no Centro de Manaus, as margens do rio Negro, talvez porque naquele 

território, como em nenhum outro lugar da cidade, as suas histórias ganhem força, referências, 

sentidos, cores e cheiros, personificando as memórias que narram. 

Dos tempos de juteiro e roceiro nas terras baixas do Manaquiri, Sebastião nunca 

guardou muitas saudades, “... nos interior é dureza, não tem serviço maneiro pra ninguém 

não...”, coisa pra homem, sempre deu a entender suas palavras e seus gestos que revivem as 

dificuldades dos serviços, o corpo mergulhado no jutal, para “afogar”  (amolecer) a juta; fazer 

“caera”  de carvão e trazê-lo para ser vendido na beira do centro em Manaus; tratar peixe, 

torrar café, roçado, “... peguei ferrada de arraia aqui pelas pernas, formiga Mossoró, diabo a 

quatro num é moleza não...” me advertiu Sebastião. 

Se não bastasse a dureza dos serviços no interior, ainda tinha a costumeira ferocidade 

dos patrões e as dívidas em seus barracões (armazéns), em torno do qual giravam os negócios 

comerciais do tradicional sistema econômico de aviamento, do qual a família de Sebastião 

Garcia nunca conseguia sair do fiado. 
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Estas duras experiências, no entanto, acabaram por moldar o orgulhoso feirante da 

Manaus de hoje que, há mais de meio século no ofício, conhece como poucos as feiras pelas 

ribeiras manauenses, “... toda a vida eu trabalhei na beira (...) desde as canoa, [Mercado da] 

Cachoeirinha, Mercado Central, Panair, Ceasa...” até a atual Feira do Produtor. 

Perguntado como era a Manaus que conheceu há quase sessenta anos, Sebastião não se 

afastou um centímetro ao menos da beira, me dizendo que “... essa frente aqui não mudou 

nada (...) da beira pra lá, do mermo jeito, essa rua aí [Barão de São Domingos] do mermo 

jeito (...) dessa beirada aqui eu conto”. 

A cidade de Sebastião, todavia, não é estática, seus movimentos e mudanças 

ocorreram na proporção dos serviços nas feiras em que trabalhou, “... agora já existiu muitas 

feiras aqui né, em todo canto aí...”; da beirada me contou que onde hoje é a chamada Feira da 

Banana no Centro, “... tudo era igapó na época que eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, 

isso aqui eu andei muito a remo, do Mercado da Cachoeirinha para o Mercado Grande...”. 

São para as experiências dos trabalhos na feira que Sebastião se volta para 

ressignificar os espaços da cidade, tornando-os também um lugar de memória impregnado 

com outros marcos urbanos, raramente contemplados, como a feira, os mercados, a canoa e as 

beiras. No livro “Outras Histórias”, os autores defendem as memórias não resumidas apenas 

ás lembranças das pessoas, compreendendo, ainda, outras “marcas” , historicamente 

perceptíveis nas “... ruas, avenidas, monumentos, equipamentos, ou nos seus espaços de 

convivências e no que resta de planos e políticas oficiais...” .260 

O Mercado Central e as feiras que foram se formando em seu entorno, 

particularmente, sempre foi uma das grandes fontes de serviços para a “cidade flutuante”, e 

isto desde os instantes iniciais desta. Conversando com João Bosco Chamma, ele me afirmou 

que “o Mercado Central sempre empregou muita gente...”, que morava ali nas redondezas, 

próximas ao rio Negro em palafitas, embarcações e em flutuantes, “... esses, vendedores, 

carregadores, atravessadores, catraieiros e outros que eu não me lembro...”, valendo-se das 

estratégicas águas da frente da cidade e da vizinhança com o principal centro de 

abastecimento de Manaus, para estender negócios e serviços para a praia do Mercado. 

Serra e Cruz, nas pesquisas sobre a “cidade flutuante”, em 1964, afirmaram que “O 

aparecimento dos flutuantes no litoral de Manaus foi conseqüência da expansão comercial 

                                                 
260 MACIEL, Laura Antunes et  al. Outras Histórias: memórias e linguagens, p.15. 
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nas circunvizinhanças do Mercado Municipal”, mas fizeram, em seguida, uma significativa 

ressalva: “Os primeiros flutuantes comerciais surgiram, porém a partir de 1950...”.261 

Os autores estavam se referindo aos grandes flutuantes comerciais, os de “dois 

andares” ou os “flutuantão” , todos em zinco, falado por alguns dos nossos entrevistados, e 

que, nesta década, foram se instalando na frente de Manaus, sendo um dos motivos do 

aumento de moradores e trabalhadores, cujas experiências de trabalho e moradia também 

produziriam a própria “cidade flutuante”. 

No entanto, o processo da expansão comercial, produtor dos muitos serviços da 

“cidade flutuante” e em torno do Mercado Público e na orla vizinha a este, dos quais apenas 

nos sinaliza Serra e Cruz, nunca foram recuperados com mais atenção. Todavia, muitos dos 

famosos flutuantes de comércio da “cidade flutuante” já estavam por ali anos antes, como 

pequenos estabelecimentos, instalados em alvarengas, canoas, igarités e mesmo em flutuantes. 

O próprio monopólio do Mercado Público, firmado ainda em fins do XIX, foi sendo 

paulatinamente quebrado nos anos que se sucederam as dificuldades do Estado. Depois de 

1914 foram instaladas as primeiras Feiras Municipais nos bairros de São Raimundo e depois 

na Cachoeirinha,262 no entanto, com o passar dos anos, outros espaços de comércio surgiriam 

nas ribeiras de Manaus, uns dentro do programa de descentralização das vendas patrocinadas 

pelos Governos, outros, no entanto, como conseqüência das demandas de consumos e 

serviços, exigidas por uma população em aumento e em transformação. 

As autoridades, não podendo perder o quinhão das receitas das vendas no Adolpho 

Lisboa e em outros mercados recém abertos, bem como as taxas sobre as profissões como as 

dos vendedores e carregadores, criaram ou reformularam as leis, como as “Disposições 

Gerais” das novas Posturas Municipais de 1938: 

 
Art. 728 – Todos os produtos da lavoura e da pesca (...) serão conduzidos e expostos a venda 
nos mercados municipais pelos próprios lavradores e pescadores. O infrator fica sujeito a 
multa de cincoenta mil réis. 
Art. 729 – As vendas de gêneros e produtos agrícolas, recolhidos aos mercados, ficarão 
sujeitos aos regulamentos especiais dos mesmos. 
Art. 730 – Ninguém poderá exercer o oficio de carregador, sem previa matricula na 
prefeitura. Aos transgressores, dez mil réis a trinta mil réis de multa. 
Parágrafo 1º – O carregador matriculado receberá na Prefeitura uma chapa numerada que terá 
sempre consigo e a vista.263 

 

                                                 
261 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 21 e 22. 
262 DIAS, Edneia Mascarenha. A Ilusão do Fausto: Manaus, 1890-1920, p. 77. A inauguração do Mercado, como 
informa a historiadora, data de 1883.  
263 Código de Posturas. Município de Manaus, 29 de Julho de 1938, p.84. Grifo meu.  
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Todavia, entre as prerrogativas da Lei e a sua execução, existiam as necessidades de 

uma população ribeirinha imigrando para Manaus ou que vinha negociar seus extrativismos, 

frutas, verduras e bichos, não perdendo a oportunidade de criar novos espaços de negócios 

pela orla de Manaus, dinamizando o mercado de serviços da urbe. 

Assim, contrariando mais uma vez a “cidade normatizada” nas Leis, a feira, 

expandindo as portas do Mercado Público central, foi se tornando uma resposta, uma saída 

para extratores e agricultores interioranos escaparem as burocracias, as venalidades da 

fiscalização municipal e aos pesados impostos dos mercados oficiais. 

Na feira vizinha ao Mercado Central, Renato Chamma viveu sua infância e juventude, 

nos anos trinta e quarenta, jogando futebol e nadando no rio. Sua narrativa nos aproximou de 

uma frente de Manaus bem antes da massiva proliferação de casas e comércios flutuantes, 

quando a paisagem social do rio era animada, sobretudo, pelos negócios na praia do Mercado. 

Então, á luz das narrativas de Renato Chamma, recuperamos a Manaus, “porto de 

lenha” de sua infância; “de lenha” não apenas em virtude dos improvisados ancoradouros de 

madeira que os ribeirinhos iam fazendo nas margens do rio, mas porque, as lenhas eram 

produtos oferecidos por lenheiros e carvoeiros que iam trabalhar na feira. 

 
Eu nasci, eu saí dali, eu morei na rua Barão de São Domingos n° 47, não existia a cidade 
flutuante, só lanchas que vinham do interior e ficavam no barranco, quando secava tinha praia, 
então os ribeirinhos traziam mercadoria pra vender frutas, legumes, tudo, melancia, tudo que 
era de fruta, ovos, tudo (...) e vinham nuns reboques, umas lanchas: “Cauré”, “Rutinha”, 
“Cidade de Manaus”, “Itui”, que era do avô da Beti Aziz, paravam tudo aí na ..., eu tenho uma 
fotografia, tenho fotografia aí na beira quando era porto de lenha, tinha dois vendedores de 
lenha aí: seu Rodrigues e o Lampião, quando tinha fogueira, a gente fazia, a gente tirava as 
lenhas dele, fazia fogueira, eles tinham que ficar de vigia... . 

 

Rodrigues e Lampião eram dois destes lenheiros que moravam na beira do rio, tirando 

seu sustento da venda das “rachas”  de lenha. As muitas lanchas lembradas por Renato são as 

que faziam o reboque das canoas dos ribeirinhos até Manaus e, após o fim da feira, voltavam 

para os interiores, sobretudo nas ilhas do Careiro e Manaquiri, em cujas férteis várzeas eram 

cultivados os comestíveis que abasteciam Manaus. 

Foi ainda em meio a uma das brincadeiras de Renato Chamma que cheguei ao 

mencionado flutuante comercial de Paulo Aprígio, com cujos filhos, Renato brincava de 

futebol na praia e manja (pegador) no rio, quando nadavam até o flutuante, “... era o único 

flutuante que existia...” nas águas da frente de Manaus, me assegurou Renato. 
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Paulo Aprígio e seus filhos não moravam no flutuante, e sim numa casa em terra 

próxima a margem do rio Negro, no flutuante apenas trabalhavam, comercializando produtos 

da floresta que alguns ribeirinhos iam até ali oferecer. 

Um antigo costume de se morar e trabalhar nas embarcações, frente a uma cidade 

atravessada por uma grave crise em seu setor de habitação e serviços, começou também a ser 

experimentado no litoral de Manaus quando alguns moradores resolveram transformar 

embarcações em locais de moradia e lugares de trabalhos, opção vantajosa para ribeirinhos 

que vinham morar e trabalhar na capital ou mesmo para outros já residentes na cidade. 

Vivaldo Correa me contou que a próspera casa de comércio da família Guedes na 

“cidade flutuante” começou em uma Alvarenga “... antiga embarcação feita de ferro né...” 

que, segundo Vivaldo, o patriarca da família Guedes, anos antes, aproveitou e “... fizeram, 

ajeitaram, e fizeram um comércio naquela Alvarenga, naquela embarcação velha, ali era o 

comércio, a loja e embaixo era o depósito...”. 

Outro entrevistado, JM, feirante do Mercado Público, lembrou que na Rua Marquês de 

Santa Cruz, esquina com o rio Negro, no Centro, atrás do Mercado (mapa IV), “... até em 

frente à Capitania dos Portos tinha uma feirazinha...”  ali, segundo ele, também foi se 

tornando um espaço de moradia erguido pelos vendedores e outros trabalhadores do local. 

Paulo Aprígio, lembrado por Renato Chamma, mesmo não morando em flutuante, 

percebeu a oportunidade de utilizá-lo como um promissor local de trabalho. Outros moradores 

da cidade, como João Aprígio, entrevistado de Serra e Cruz em 1964, desde 1920, morava em 

um flutuante no igarapé dos Educandos.264 

Próximo ao flutuante de João Aprígio, na boca do igarapé, encontrei na imprensa da 

época, a “… tasca fluctuante de Francisco Rufa…”, denunciada pelos vizinhos em um jornal 

devido às desordens: carteado e bebida e palavrões, os quais, segundo a imprensa, “… fazem 

corar a moral”.265 

Ainda perguntei para Renato Chamma se ele não se lembrava de outro flutuante, 

comercial nas águas da frente de Manaus, “... só tinha esse do Paulo Aprígio (...) era o único 

flutuante que existia...”, me reafirmou. De onde ele morava no Centro, provavelmente, não 

daria para ele ver os flutuantes na costa do bairro dos Educandos, depois da “curva” subindo o 

                                                 
264 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p.35. 
265 Jornal do Comércio. Manaus, Queixas do Povo de 29 de Setembro de 1919.  



 236

rio Negro, onde estava o flutuante de João Aprígio, encontrado por Serra e Cruz e a “tasca 

fluctuante de Francisco Rufa”, denunciada na imprensa da época.266 

E foi ainda na imprensa que pude encontrar outros flutuantes, enquanto locais de 

trabalho, pelo litoral manauense. Em 1929, uma reportagem sobre a vida nos bairros de 

Manaus esteve no bairro de São Raimundo, destacando ali “... os poucos estabelecimentos, na 

maioria mercearias. Há também alguns botequins...”. O que mais impressionou os 

articulistas do jornal, no entanto, foi o “Interessante (...) pasto fluctuante, amarrado a 

margem do igarapé. Alli, as onze horas, grande numero de pessoas vae almoçar, custando 

cada refeição oitocentos e mil réis”.267 

No litoral e nos igarapés dos bairros, tal como ocorria em terra, construções avessas as 

Leis até poderiam ser proibidas ou, quando muito, toleradas, mas as fiscalizações não iam 

além do Centro, frente da cidade que, apesar das dificuldades, ainda eram espaços urbanos 

mais vigiados pelas autoridades, ainda assim, sem grande eficácia como mostrou o flutuante 

comércio de Paulo Aprígio lembrado por Renato Chamma e a “feirazinha” , vizinha a 

Capitania dos Portos, onde as pessoas moravam e trabalhavam, segundo JM. 

Subindo o rio Negro, na boca com o igarapé de Manaus (mapa IV), na chamada 

“Ponte do Cabral” ou “Passagem do Cabral”, foi se formando também outro ancoradouro de 

serviços e negócios, especialmente na venda de carvão e lenha, para onde afluíam não apenas 

carvoeiros do interior, mas ainda muitos vendedores ambulantes de carvão da capital que iam 

até aquela beira atrás de carvão e lenha para serem revendidos nas ruas do Centro da cidade. 

Um dos ribeirinhos que vinham até a “Ponte do Cabral” era o meu entrevistado 

Vivaldo Correa, com menos de seis anos de idade, em fins da década de trinta, ele vinha da 

ilha do Manaquiri, outra vez “na polpa da canoa”: um pesado batelão cheio de carvão trazido 

pela família até Manaus, eles vinham a reboque nas lanchas que desciam o rio até a capital; o 

nome de duas destas lanchas, “Leopoldo Domingos” e “Ituí” , Vivaldo nunca esqueceu. 

Vivaldo lembrou as muitas embarcações que vinham ao costado das lanchas formando 

um longo cordão de canoas “... amarradas uma na outra que se chama reboque né...” , me 

explicou Vivaldo, todas repletas dos mais variados produtos do interior, segundo lembrou 

                                                 
266 Além do que, desde menino, os interesses de Renato Chamma sempre estiveram no Centro da cidade, seu 
futebol na praia, as brincadeiras no rio e como filho de uma tradicional família de comerciantes, dificilmente 
receberia autorização dos pais para tomar a catraia na Rua dos Andradas e atravessar para o outro lado da cidade, 
onde não conheciam ninguém. Mesmo depois de adulto toda a vida comercial de Renato se prendeu aos 
endereços do Centro de Manaus.     
267 Jornal do Comércio. Manaus, São Raymundo – Aspectos Interessantes da Vida do Populoso Bairro de 15 de 
Junho de 1929. Grifo meu. 
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Vivaldo, vinha “... de tudo, vinha porco, galinha, vinha o mamão, vinha manga, vinha 

goiaba, vinha o peixe...”, os “bichos de casco”, a farinha, a verdura, as pimentas, as ervas, as 

cascas e as folhas. 

Quando chegavam a Manaus, “... desatracava da polpa do motor...” e “... cada um 

tomava o seu rumo...”; os agricultores que traziam gêneros alimentícios, seguiu contando 

Vivaldo, iam para a feira da frente da cidade, na praia do Mercado Público, já os produtores 

de carvão e lenha, como a família de Vivaldo, rumavam, geralmente, para a entrada do 

igarapé de Manaus na “Ponte do Cabral”, “... nós ficávamos ali...”, recordou Vivaldo, “... ali 

que era o ponto de venda do produto do pessoal do interior, que vinha do interior, 

principalmente o carvão era ali...”. 

Na imagem a seguir, de aproximadamente final dos anos quarenta,268 pode-se observar 

um reboque de embarcações chegando à frente de Manaus: 

 
IMAGEM XX 

Fonte: www.biblioteca.ibge.gov.br/colecaodigitalfotografia. 
 

O reboque, na imagem, tinha acabado de passar pela ponte do Cabral, que ficava na 

curva do rio Negro, boca do igarapé da Cachoeirinha, onde aportavam os vendedores de 

                                                 
268 Reiteramos que na fonte da imagem – Coleção de fotografias do IBGE – não existe informação precisa da 
data da fotografia. Acreditamos que a imagem seja do final dos anos quarenta em virtude do confronto com 
outros discursos da cidade que oferecem alguma datação. Além do que, na própria Coleção do IBGE, nas poucas 
datas mencionadas, se destaca a Manaus de fins dos anos quarenta e, especialmente a cidade sob os efeitos da 
grande enchente de 1953.      
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carvão. A lancha/reboque navegando a cabotagem, passa ao lado de algumas casas flutuantes 

que já se projetavam sobre o rio Negro, seu destino final é a feira na praia do Mercado 

Público, onde aportavam os lavradores do interior, encontrando outros tantos que ali já 

trabalhavam e moravam, animando um território de disputas sociais também narrado pela 

imagem a seguir, que trás a feira, última parada do reboque acima. 

 

IMAGEM XXI 

 
Fonte: www.biblioteca.ibge.gov.br/colecaodigitalfotografia. 

 

Na ponte do Cabral esperavam vários vendedores que compravam o carvão direto no 

batelão do pai de Vivaldo pagando “no apuro” , ou seja, explicou Vivaldo, pegavam o carvão, 

“... butava na costa né, 4, 5 saco...” e saíam vendendo para apurar o valor combinado. Outros 

vendedores, segundo Moacir Andrade, contrariando as normas públicas que vedavam o 

trânsito de animais de carga pela cidade, preferiam transportar o carvão em lombos de 
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animais, “... Manaus era cheia de cavalos, burros, jumentos e homens portando sacos de 

todos os tamanhos, com carvão vegetal também de todos os preços”.269 

Em seguida, conta Vivaldo, os carvoeiros retornavam ao “Cabral”, onde os produtores 

ficavam aguardando, para pagar o carvão tomado em confiança, por isso o pai de Vivaldo, 

precavido como sempre foi, “... já tinha aqueles fregueses que vendia na rua né (...) e assim 

levava a vida...”. 

Uns levavam a vida ali mesmo nas embarcações transformadas em moradias e locais 

de serviços, estacionados na Ponte do Cabral, como o velho carvoeiro José Pereira de 68 anos 

que, como informou a imprensa de 1946, “... mora em sua própria canoa...” e, depois de 

subir na cidade para tratar da venda do carvão, deixou ancorada sua “residência” na 

“Passagem do Cabral”. Na cidade, aproveitou para ir até a delegacia denunciar a “... a 

terrível perseguição, por parte de um grupo de moleques...” que vem sofrendo. As 

autoridades prometeram a João Pereira tomar providências sobre o caso.270 

Sebastião Garcia, também vinha do Manaquiri vender carvão em Manaus, mas, 

diferente do pai de Vivaldo, Sebastião preferia oferecer sua mercadoria na praia do Mercado 

Público, “... aqui donde é a beira dessa feira...”, e fazia isto desde os treze anos, por volta de 

1951, trazendo a remo ou a reboque sua canoa da ilha do Manaquiri apinhada de carvão. 

Para Sebastião, trabalhar em feira nunca foi novidade e enchente nunca foi 

dificuldade, dava-se um jeito. Com o rio cheio, trabalhava-se na canoa mesmo, me afirmou 

Sebastião que prendia a embarcação em umas grades do paredão do Mercado de frente para o 

rio “... e trabalhava na canoa, o pessoal vinha compra da gente na canoa...” mesmo. 

Rio seco? Melhor ainda, me afirmou Sebastião, os canoeiros iam chegando para a 

praia, “... fazia aquelas barraca na beira (...) fincava aqueles pau, cobria com papelão 

velho...”, ou improvisava-se uma barraca na canoa, ou erguia-se um flutuante como podemos 

observar na imagem XVIII acima. 

De uma forma ou de outra, os serviços não ficavam mais a mercê do regime das águas, 

carvão, lenha, frutas, verduras, especiarias e bichos da floresta poderiam ser encontrados o 

ano todo na feira, bastava disposição para acordar bem cedo e ir até a beira do rio. 

A feira temporária da infância de Renato Chamma, que ocorria na praia, apenas 

durante a vazante do rio Negro, ao tempo de Sebastião Garcia, graças à engenhosidade dos 

                                                 
269 ANDRADE, Moacir. Op. Cit., p. 54. 
270 O Jornal. Manaus, Um Pobre Velho Carvoeiro Perseguido Pelo Molecório de 19 de Janeiro de 1946. 
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ribeirinhos, apreendida em seus modos de vida cuja relação com a água é uma característica 

marcante, foi se tornando permanente uma fonte não apenas de produtos e trabalhos diversos, 

localizada entre a margem da Manaus em terra e a própria “cidade flutuante” que, com sua 

expansão a partir da década de 50, foi incorporando a feira a sua rede de negócios e serviços. 

Seis meses antes de Sebastião Garcia vir definitivamente para Manaus, em janeiro de 

1953, o geógrafo Ab’Sáber esteve na cidade estudando sua geografia urbana. Chamou a 

atenção do pesquisador o burburinho na praia do Mercado Central, ele não compreendia como 

aquelas experiências sociais conviviam e transformavam os espaços dos seus estudos, algo 

que não se encaixava em nenhum dos seus conceitos: canoas que viravam barracas de feira e 

que voltavam a ser canoas, a “cidade palafítica” das praias, as “casas flutuantes” das águas; 

aos seus olhos, tudo se definia pelo “pitoresco”  e “exótico”  ou o completo “caos” 

impossibilitava a compreensão dos espaços amazônicos que o autor buscava. 

A paisagem emaranhada e pouco compreensível que Ab’Sáber descreveu do beiradão 

central se potencializa em outra narrativa sua da cidade de Manaus. Trata-se de algumas 

fotografias que o autor tirou durante os dias na capital. Uma em especial, contemplou a praia 

do Mercado que, pelo ângulo da foto abaixo, foi tirada a partir do rio Negro: 

 
IMAGEM XXII 

 
Fonte: AB’SÁBER, Aziz Nacib. A Cidade de Manaus, Janeiro de 1953, p.39. 

 

Apesar do desgaste da fotografia, é possível perceber ou imaginar a feira em 

movimento na praia do Mercado Público tomada pelas canoas cobertas com palhas e que, 



 241

além de eventuais moradias, funcionavam ainda como lugares de serviços; à direita da 

imagem, já aparecem algumas casas flutuantes interagindo com a paisagem social do lugar em 

que sobressaem os negócios na beira. 

Ao fundo da imagem, vê-se o paredão do Mercado Central, onde os caboclos, como 

nos contou Sebastião, amarravam as canoas e que, a julgar pelo mês da fotografia, janeiro, rio 

subindo, em breve toda a beira estaria submersa pela maior enchente do século passado e o 

paredão seria usado como ancoradouro por Sebastião e outros tantos ribeirinhos trabalhando 

na venda de comestíveis, lenha, carvão na frente da cidade e em outros pontos do litoral como 

a “Ponte do Cabral”, no igarapé da Cachoeririnha, e a “Baixa da Égua” no igarapé dos 

Educandos que Vivaldo Correa, a partir de 1941, passou a conheceu de perto. 

Ainda menino, na “Baixa da Égua”, uma de suas brincadeiras era carregar as diversas 

pencas de bananas que alguns interioranos vinham oferecer no litoral do bairro, mas não 

apenas banana, “... verdura, o que trouxesse (...) butava aí no chão mesmo...” na margem do 

rio que Vivaldo, desde as viagens para a venda do carvão, sempre conheceu muito bem. 

Neste mesmo período, o escritório flutuante da companhia aérea Panair do Brasil saiu 

do roadway do Porto Flutuante no Centro da cidade para as águas do bairro dos Educandos. 

Samuel Benchimol, a época ainda trabalhando como despachante de bagagens nos escritórios 

da Companhia, informou que os motivos da mudança foram às necessidades dos hidroaviões 

por maior espaço e segurança, ambos comprometidos pela maior movimentação no Porto da 

Harbour, primeiras conseqüências dos Acordos de Washington assinados em 1942.271 

Todavia, as ribeiras centrais iam além do Porto da Harbour e a mudança dos 

flutuantes da Panair, foi também uma conseqüência das transformações em marcha operadas 

pelas vivências da população local com seus reboques, suas feiras, seus portos, suas 

canoas/residências/comércios e seus flutuantes. 

Se um ano antes, quando Vivaldo chegou na “Baixa da Égua”, aquele trecho do litoral 

era um pequeno porto onde ia carregar bananas, nos anos seguintes, na margem próxima ao 

novo escritório flutuante da Panair foi se formando a feira do bairro, representando uma saída 

de consumo e serviços para os moradores dos Educandos. A feira, em referência ao escritório 

da companhia aérea, foi batizada pela população de Panair, mas pronunciado literalmente, 

portanto, Feira da Panair, “... a tônica na última sílaba...”, ensina Thiago de Mello.272 

                                                 
271 BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 427. 
272 MELLO, Thiago. Op. Cit., p. 70. 
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Os moradores podiam não saber a pronúncia, mas reconheceram de imediato a boa 

oportunidade dos negócios naquele trecho da orla; margem vizinha ao flutuante de 

desembarque da Panair por onde chegavam viajantes, políticos, negociantes e turistas, 

atraídos pelas promessas de um “novo Amazonas”. 

O entrevistado João Cesário, antigo morador do bairro dos Educandos, também me 

contou sobre a transformação da “praia das bananas”, aonde brincava e trabalhava Vivaldo 

Correa, na Feira da Panair. 

Processo, de inicio muito tímido, “... antigamente não tinha feira nenhuma aí, essa 

feira era de uma estação da Panair, os aviões aquatizavam aí no lugar que é a feira...”, mas, 

com o passar dos anos, especialmente depois da desativação do aeroporto flutuante da Panair, 

a feira se expandiu com bancas e canoas em diversos pontos da margem e, como destacou 

João, com “... alguns flutuantes também...” que foram chegando, ocupando a antiga “pista” 

de pouso dos Catalinas da Panair, se integrando aos negócios e serviços propiciados pela a 

abertura de mais uma feira na cidade de Manaus. 

Carregar bananas na praia dos Educandos podia ser um folguedo para Vivaldo Correa 

e outras crianças, “... a gente ficava era alegre os menino né, (...) com a canoa cheia de 

banana, aquelas canoa grande né (...) e nós butava pra carrega a banana lá pra cima, subia 

um barranco...”, mas a brincadeira já rendia alguns preciosos tostões com os quais Vivaldo 

ajudava sua mãe nos primeiros tempos de Manaus, representando ainda a primeira das várias 

profissões que Vivaldo exerceu em Manaus. 

Depois de quase três anos trabalhando como extrator na Usina de pau-rosa no rio 

Madeira, por volta de 1949, Vivaldo Correa e sua mãe, voltaram para Manaus e, na frente da 

cidade, ergueram um tapiri, em seguida uma barraca e depois um flutuante nas águas da 

“Amazonense” que a época estava começando se expandir ou, como já nos contou Vivaldo, 

“... quando nós viemos [do Rio Madeira], a cidade flutuante tava surgindo...”. 

As condições na cidade tinham melhorado um pouco, o fim dos Acordos de 

Washington em 1947/48 se voltou a fragilizar a economia gomífera local,273 por outro lado, 

permitiu o retorno de culturas extrativas proibidas nos anos dos Acordos como a castanha, 

requisitada pelo mercado internacional, e a juta que pela primeira vez alcançou uma 

                                                 
273 Aristides Rocha, em 1947, comentando as desvantagens dos Acordos de Washington para o Amazonas 
lembrou que “... nossas safras de castanha foram sacrificadas e a agricultura da região já promissoramente 
iniciada, paralisou, porque a necessidade máxima era de borracha...”. ROCHA, Aristides. Perspectivas Sociais 
e Econômicas da Amazônia Contemporânea, p. 13-14. 
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exploração comercial considerável e atendendo as necessidades do crescente parque industrial 

paulista; mesmo a agricultura e roçados das várzeas, paralisados também na década de 

quarenta, estavam retornando como fonte de abastecimento da cidade. 

A base do sustento da família de Vivaldo mais uma vez era obtida com as lavagens de 

roupa da mãe que voltou para os antigos serviços. Vivaldo, com quase 15 anos, já experiente 

nos duros serviços dos tempos no rio Madeira e precisando ajudar nas despesas da casa, por 

intermédio do namorado de uma das irmãs, padeiro na antiga Padaria Modelo, arrumou um 

trabalho também na padaria. 

A Padaria Modelo ficava no Centro de Manaus ou, como precisou Vivaldo, “... no 

canto da Lima Bacuri com a Joaquim Nabuco (...) em direção ao igarapé dos Educandos”, 

na margem do Centro, conhecido também como igarapé de Manaus (mapa IV), onde 

começava a Rua Lima Bacuri, um dos ancoradouros da “Ponte do Cabral”, há tempos 

conhecida por Vivaldo e de onde vinha toda lenha e o carvão comprados pelo dono português 

da padaria para alimentar seus fornos, nos quais Vivaldo era o mais novo empregado.274 

Na Padaria Modelo Vivaldo trabalhou primeiro como “bulacheiro” e, em seguida, 

atendendo a uma “sugestão” do patrão: “Vivaldo tá bom de tu, vê se tu arranja uns fregueses 

pra ti, pra ti ganha um extra, pra distribui pão de manhã...”, qualquer extra era bem vindo, 

então Vivaldo não hesitou, arrumou os fregueses e virou também entregador de pães. 

Entregando pão, Vivaldo também foi conhecendo outros lugares da cidade, 

notadamente uma “parte alta” do Centro onde se concentram os prédios mais imponentes e 

famosos da capital como o Liceu D. Pedro II, o Teatro Amazonas, o Palácio da Justiça e o 

Quartel da Polícia Militar, símbolos maiores que expressam e representam a festejada 

“Manaus da borracha”. 

Lugares que ele não, ou pouco, conhecia e dos ícones monumentos da cidade, Vivaldo 

sabia apenas do Porto Flutuante da Harbour, vizinho a sua casa flutuante na “Amazonense” e 

aos seus serviços pela orla central. Era este o território que, para Vivaldo, representava a 

Manaus que ele sempre conheceu, desde a “Baixa da Égua” nos Educandos até o flutuante no 

litoral do Centro de onde saía de manhã bem cedo, dia escuro ainda, para ir até a padaria e 

começar suas atividades. 

                                                 
274 O escritor e antigo morador de Manaus, Moacir Andrade, lembrou, por exemplo, que “... as calçadas das 
padarias sempre estavam cheias de lenha para alimentar o grande forno onde eram assados os pães e bolachas 
que a população consumia diariamente”. Cf. ANDRADE, Moacir. Op. Cit., p. 59. O escritor listou, ainda, as 
sete padarias da cidade, entre as quais a Padaria Modelo onde trabalhou o meu entrevistado Vivaldo Correa.   
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Como seu flutuante ficava no final da Joaquim Nabuco, Vivaldo poderia pegar a 

canoa, contornar o rio, entrar na boca do igarapé e remar até a Rua Lima Bacuri que termina 

nas margens do igarapé, como fazia seu pai na época das vendas de carvão na “Passagem do 

Cabral” . Da Lima Bacuri, ele subiria pela rua até a Padaria Modelo, no entanto, ele sempre 

preferiu tomar a Joaquim Nabuco e numa reta única andar até o seu local de serviço. 

Trata-se de bom percurso, aos poucos os burburinhos da orla animados pela chegada 

dos agricultores do interior negociando a produção na Feira, no Mercado e nos Armazéns da 

Rua Barão de São Domingos que despertavam a cidade iam ficando para trás, dando lugar a 

quietude da grande Avenida, antigo reduto dos palacetes residenciais art noveau dos coronéis 

da borracha, mas, ao tempo em que Vivaldo andou ali, indo para a Padaria Modelo, não 

passavam de casas abandonadas, algumas em completa ruína e silêncio. 

Ainda assim, aquela “estranha” arquitetura, bem diferente do que Vivaldo estava 

acostumado deveria, de certa forma, impressioná-lo; no entanto, ele não tinha tempo para 

contemplações, às cinco horas tinha que começar os serviços na padaria, o dono português era 

bastante rígido com os funcionários. Primeiro servir as bolachas e, em seguida, cesto de cipó 

na cabeça e lá ia Vivaldo pelas ruas do Centro, entregando os pães. 

A caminhada era longa, mas Vivaldo lembrou integralmente do percurso que fazia na 

cidade do trabalho que estava redescobrindo: 

 
... de madrugada eu saia aí eu butava o cesto do pão, lá o rapaz conferia, o português conferia, 
butava o saco nas costas, ia vendendo: Joaquim Nabuco, Sete de Setembro, voltava, Lauro 
Cavalcante ia até chegar na Ramos Ferreira, daí eu descia a Getulio Vargas já também, 
distribuindo pão né, até chegar na Sete de Setembro, aí já ia, eu ia pra padaria, chegava lá 
deixava o cesto... . 

 

Depois das prestações de conta com o “portuga” , o suor dos serviços na rua era tirado 

com um bom banho; em seguida pegava uma lata de leite “ninho”  que Vivaldo fazia de 

xícara e só então ele ia tomar seu café: pão, bolachas e manteiga não faltavam, “... metia uma 

colher de pau lá e passava no pão, metia no forno de novo...”, em seguida, Vivaldo ia dormir 

na própria padaria, mas não muito, antes do almoço, começava novamente a preparação das 

massas e só ao cair da tarde era que Vivaldo voltava para o seu flutuante na Amazonense. 

A fase da padaria durou, aproximadamente, dos 14 aos 16 anos de Vivaldo, em 

seguida, por volta de 1951, às crescentes atividades comerciais na frente da cidade 

começaram a oferecer novas oportunidades de serviços, chamando a atenção de Vivaldo, 
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tanto que ele deixou a padaria e foi trabalhar com seu José Maria, dono de um bom comércio 

na Rua Barão de São Domingos. 

Ali, Vivaldo e mais outros “três rapazinhos”, além das atividades no armazém 

ficavam ainda de olho no rio a espera dos fregueses do seu patrão, mas suas atividades não 

paravam por aí. Eles eram principalmente os carregadores das mercadorias que José Maria 

comprava dos caboclos interioranos e dos regatões que vinham negociar seus produtos na 

praia do Mercado, especialmente os cobiçados produtos extrativistas de exportação como: 

castanha, copaíba, borracha, balata, sernambi, juta, couros e essência de pau rosa, que Vivaldo 

conhecia desde as matas do rio Madeira. 

Vivaldo poderia ser jovem, mas conhecia muito bem aquela área do litoral e os 

próprios caminhos da “cidade flutuante” que começavam a se abrir, além do que, outra grande 

vantagem em relação à Padaria Modelo era o fato de Vivaldo morar a poucos passos do seu 

local de trabalho e, como já observamos em outras falas, morar nas adjacências de serviços 

comumente ligados ao rio sempre foi uma das grandes vantagens para os moradores de 

flutuantes e um dos motivos da expansão da própria “cidade flutuante”. 

As atividades na Feira da praia do Mercado tinham voltado também a pleno vapor e 

várias “tascas” e “pastos” flutuantes começavam a se adensar naquelas águas, acirrando os 

ânimos contra os agricultores do interior que começavam a ter que disputar seus antigos 

espaços de serviços com o comércio de bebida e comida em flutuantes, agora também em 

franca expansão nas águas centrais. 

Uma amostra destas disputas foi levantada na imprensa contemporânea a época em 

que Vivaldo Correa trabalhava como carregador na Barão de São Domingos. Trata-se de uma 

nota do “A Crítica”, dirigida diretamente “Ao muito digno Capitão dos Portos nesta 

capital...”, para o qual, como sustenta o jornal, têm sido destinadas várias reclamações contra 

“... o congestionamento do porto de embarque e desembarque de canoas, localizado á rampa 

fronteira á Praça dos Remédios”. 

Segue a longa nota denunciando os problemas e apontando os responsáveis: 

 
Aludido porto que serve diariamente aos agricultores ribeirinhos, para que estes naquele local 
encostem e ofereçam a venda os produtos de seu labor, de alguns meses a esta parte, se 
encontra interrompido, atravancado de “flutuantes”  – casas de bebidas e comestíveis – que ali 
negociam, dia e noite, com ostensivo desdém aos interesses dos que com as suas embarcações 
licenciadas não podem livremente, transitar.275 

                                                 
275 A Crítica . Manaus, Com a Capitania dos Portos: Reclamações Que Nos Parece Justa de 26 de Abril de 
1951. Grifo meu. 
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Ao que sugere a reportagem, a interrupção da rampa por tabernas e restaurantes 

flutuantes, é um fenômeno recente, “de alguns meses a esta parte”, abril de 1951 quando foi 

publicada, os articulistas preocuparam-se ainda em definir flutuantes como “casas de bebidas 

e comestíveis” que, vendendo dia e noite, ocupam indefinidamente os espaços da orla, 

atravancando e, como afirma o jornal, desrespeitando o antigo fluxo de negócios na praia. 

Negócios não resumidos apenas a feira, mas também aos interesses das “embarcações 

licenciadas” que os flutuantes denunciados estariam prejudicando como as lanchas de 

reboque que traziam vários agricultores, os barcos de linha que transportam passageiros e, 

especialmente os grandes regatões que transportavam grandes quantidades das ricas 

mercadorias extrativas como borracha, castanha, juta, couro e peles de animais. 

Como parte do controle e das fiscalizações sobre estas mercadorias, toda uma 

burocratização nos trabalhos portuários foi sendo posta em prática pelas autoridades locais, 

especialmente pela Capitania dos Portos sob a qual estavam subordinados tais trabalhos. 

Os grandes regatões, por exemplo, recuperados por Mário Ypiranga, foram “... 

obrigados á matricula na Capitania dos Portos e só podem armar embarcação com pessoal 

habilitado, com a situação regularizada naquela repartição” ,276 o mesmo se aplica aos donos 

das lanchas/reboques e barcos de linha e aos seus respectivos profissionais: motoristas, 

práticos, contramestres, moço de convés, cozinheiros, foguistas e outras funções. 

Além dos “... caboclos agricultores que trazem, diariamente, os seus produtos ao 

Mercado e que por nosso intermédio...”, o jornal “A Crítica”, pedem providências do “... 

digno Capitão dos Portos...”, com certeza, muitas das “... reclamações de todos os dias...”, 

destinadas a Capitania, eram provenientes também dos donos de embarcação, os quais, 

taxados pela Capitania, passaram em contrapartida a exigir seus direitos comprometidos pelo 

atravancamento de comércios flutuantes na frente da cidade, cuja gravidade, segundo o jornal, 

estava acirrando cada vez mais os ânimos, tanto que, 

 
... continua a sistemática hostilidade dos proprietários dos referidos “flutuantes”  para com os 
caboclos que, vez por outra, são obrigados a retroceder, tal a estreiteza da área desocupada e 
tal o acumulo das embarcações que ali abicam e ficam, horas e horas, entravando a entrada dos 
que, por qualquer motivo, chegam retardadas.277 

 
                                                 
276 MONTEIRO, Mário Ypiranga. O Regatão, p. 35-36. O autor, na mesma passagem, ainda relaciona os 
documentos que o “proprietário de embarcação” deve levar a Capitania para o despacho do seu barco: “Passe 
de Comissão da Marinha Mercante, Passe dos Correios e Telégrafos, Passe da Guarda Moria e Passe da 
Capitania dos Portos”. 
277 A Crítica . Manaus, Com a Capitania dos Portos: Reclamações Que Nos Parece Justa de 26 de Abril de 
1951. Grifo meu. 
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Pouco adiantaria taxar as médias e grandes embarcações, além das “casas de bebidas 

e comestíveis” flutuantes o que congestionava as beiras urbanas de Manaus eram as várias 

pequenas embarcações, muitas das quais transformadas em residências e banca de negócios 

nas feiras, afinal, como me contou Mário dos Santos, na “rotina”  burocrática da Capitania 

não estava “... matrícula de barcos pequenos certo era, todo mundo tinha o seu barquinho, ia 

pra onde queria e vinha, não tinha esse negócio de ninguém tá matriculando nada né...”, 

estes barcos, suas mercadorias, seus remadores e seu trânsito não interessavam para a 

Capitania, “zelosa” de fato com o vai e vem e com a carga das embarcações maiores. 

Outro acontecimento agitando a beira e a cidade como um todo foi à grande enchente 

de 1953 que, segundo a imprensa da época, atingiu “... seriamente toda a economia da 

planície...”.278 Vivaldo Correa, em tons parecidos, recuperou a grande cheia como “... uma 

calamidade (...) matou muitas plantações no interior...” ; tragédia tamanha, que, para Vivaldo, 

se reflete ainda hoje nas difíceis condições econômicas dos interiores amazônicos os quais, 

segundo ele, “... desde lá [enchente de 53] num endireitou mais não...”. 

Observamos, no entanto, que a “calamidade” anunciada por Vivaldo se prende mais 

ao interior do Estado, rio acima onde a alagação chegou primeiro, como nas várzeas de 

Manaquiri onde a subida incomum das águas destruiu, por exemplo, o jutal e o roçado da 

família de Sebastião Garcia que, junto com tantos outros interioranos foram “passar a 

enchente” em Manaus. 

Se as águas de 1953 estavam invadindo também Manaus, quando perguntei para 

Vivaldo Correa sobre as conseqüências da enchente para o comércio na cidade, ele, no 

entanto, me disse que “... atrapalhou um pouco...”, mas nada que as experiências com o 

regime das águas dos moradores e trabalhadores não pudessem contornar. 

Os moldes das ruas da “cidade flutuante”, segundo explicou Vivaldo, foi à solução, 

“... porque eles aumentaram, fizeram trapiche, aquelas ponte, de qualquer maneira 

continuamos o trabalho lá...”. Outro recurso era o que Sebastião Garcia e tantos outros já 

faziam desde os tempos da venda do carvão na beira de Manaus, ou seja, amarrar as canoas no 

paredão do Mercado Público e usá-las também como locais dos negócios. 

Neste contexto, montar um flutuante de comércio era, sem dúvida, outra solução das 

mais pertinentes, foi no que apostou Dionísio, tio da minha entrevistada Edneia Cortezão, que 

construiu um restaurante flutuante no também movimentado Porto de Catraias do igarapé dos 

                                                 
278 A Crítica . Manaus, Fase Dramática Na História Da Amazônia de 16 de Maio de 1953. 
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Educandos, onde ele, como nos contou Edneia, “... fritava peixe com arroz...”, vendendo “... 

pros viajantes que vinham...” passando no costado do bairro indo em direção aos flutuantes 

do Centro ou aos ancoradouros da Harbour; outra clientela certa no flutuante de Dionísio 

eram os usuários das catraias que iam e vinham entre o porto do bairro e o Porto das Catraias 

na Rua dos Andradas no Centro da cidade. 

As principais dificuldades do comércio local não eram as águas invadindo o perímetro 

da frente de Manaus e da orla como um todo, para isto, como nos contou Vivaldo, Sebastião e 

Edneia, se tinha solução. O fator complicador era o comprometimento da produção 

interiorana que abastecia Manaus. 

Ainda assim, foi nesta mesma época que Sebastião Garcia veio trabalhar como feirante 

em Manaus, atendendo aos apelos do cunhado que lhe garantiu os bons negócios das vendas 

no Mercado da Cachoeirinha, onde trabalharia por quase dez anos, retornando em seguida a 

Feira na praia do Mercado, depois trabalhou na  Feira da Panair, Ceasa e Feira do Produtor, 

onde hoje tem a sua banca de pimentas. 

Então, podemos pressupor que algumas atividades, como a venda de verduras e 

pimentas, na qual Sebastião e o cunhado trabalhavam, conseguiram sobreviver em meio à 

colossal enchente, enquanto que as mercadorias com as quais Vivaldo trabalhava no comércio 

de Zé Maria, todas de natureza extrativa, sofreram algumas baixas, mas “... só um pouco...”, 

minimizou Vivaldo. 

Se a juta foi arrasada, tinha-se a castanha, cultura extrativa das terras altas que, quando 

da grande enchente de 1953, iniciada em maio, já havia sido colhida (janeiro a abril), 

aguardando o transporte e o descasque para ficarem à disposição dos navios que as 

transportava para o exterior e, assim, o comércio e os serviços na beira e nas águas puderam 

sobreviver às adversidades e os efeitos da colossal enchente de 1953. 

Efeitos estes que perdurariam nos anos seguintes, as águas do rio permaneceriam altas 

até quase o inicio do ano de 1954, quando, timidamente começaram a recuar, insuficiente, 

porém para manter Mário e sua mãe na ilha do Manaquiri que continuava quase 

completamente alagada pelas águas de 1953. 

Em Manaus, o flutuante no igarapé dos Educandos foi o seu terceiro endereço. Mário 

com pouco mais de 12 anos de idade, além dos estudos na cidade, trabalhava também para 

ajudar a mãe que se desdobrava nos afazeres da casa e na venda de cafés nas canoas. 
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Mário, primeiro trabalhou como “ajudante de mecânico” na oficina flutuante do 

peruano Fauster, que ficava na boca do igarapé dos Educandos, concorrendo com outras em 

terra e sobre as águas, pelos serviços de concerto e manutenção das embarcações, “... 

fundição pra tudo, tudo o trabalho mecânico era lá nos flutuantes” que, para estes tipos de 

serviços, a boca do igarapé, local de ancoragens e passagens de embarcações em direção ao 

Centro, era o melhor da cidade, seu irmão João Cesário, por exemplo, tinha uma oficina, não 

em flutuante, mas na beira do igarapé dos Educandos. 

Em seguida, Mário, junto com a mãe, trabalhou como cafeteiro de canoas, serviço no 

qual permaneceu até a morte da mãe e a saída dos flutuantes em 1959, quando ele foi embora 

de Manaus. Vender cafés, sucos, pães, mingaus e outros quitutes em canoas representam uma 

antiga prática de trabalho da região sintonizada as condições do meio natural em que as águas, 

como “rias”  ou caminhos que andam, possibilitam a estes trabalhadores levarem suas canoas 

aos consumidores do lugar: moradores das palafitas, passantes das embarcações, 

freqüentadores das feiras e, a uma nova e promissora opção, os moradores de flutuantes que 

só faziam aumentar pelas estradas de circulação destes vendedores. 

Como todo serviço na beira e sobre as águas, as funções dos chamados “Vendedores 

Ambulantes da Baía do Rio Negro” começava cedo.279 Mário já nos contou um pouco dos 

seus serviços de cafeteiro quando se referiu aos cuidados com a água do rio utilizada nos 

cafés e sucos, buscada apenas no meio do rio Negro, aonde eram mais limpas, diferentes das 

águas do igarapé onde moravam, as quais, segundo Mário, já “... bastante poluída por causa 

é dos dejetos dos flutuantes...”. 

Por isso, a rotina da madrugada no meio do rio, à volta ao nascer do dia para preparar 

os quitutes no flutuante e iniciar as vendas ambulantes na mesma canoa. Então, escutamos 

maiores detalhes do cotidiano de serviços, lembrados por Mário: 

 
Havia os cafeteiros, chamados cafeteiros, era uma canoa (...) e ali dentro tinha todo o apetrecho 
para a venda de café e lanche (...) o recurso que se tinha era ir lá no meio do rio Negro, aí fora, 
de manhã muito cedo pra preparar todo o alimento que seria vendido com a água limpa, então 
a gente ia lá fora pegava essa água, preparava o que podia preparar lá, e as 6:00 horas a gente 
já tava votando de lá é pra começar o trabalho aqui na venda de café, na venda do suco de 
maracujá, suco de laranja, etc. 

 

                                                 
279 Chamado pelo escritor Moacir Andrade, em uma analogia aos ambulantes em terra. Cf. ANDRADE, Moacir. 
Op. Cit., p. 181-184. O autor detalha ainda os barcos de venda de “... 3 ou 4 metros de comprimento por 60 ou 
70 cm de largura, construídos de madeira e acionados por dois remos (faias)”. 
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Um dos fregueses dos cafeteiros de canoas era Vivaldo Correa, de manhã, ele não 

perdia a oportunidade de chamar o “... cafeteiro que vendia café numa canoa né, dali tinha o 

nescau, tinha o leite...” e, à noite, depois da janta, Vivaldo e a mãe se fartavam na canoa do 

“... munguzazeiro, vendendo munguzá na canoa, munguzá...” que não demorava a passar e 

“... tudo que você quer, tinha ali a bordo daquela canoa, tudo feichadinho né; só dava o sinal 

ele aportava à canoa né toda fechada, então tudo vinha lá mesmo...”. 

Edneia Cortezão também recupera a profissão dos vendedores de canoas, dos quais, 

especialmente dos mingauseiros, ela também era uma freguesa fiel. Atendendo aos gritos do 

pai, estes trabalhadores aportavam no flutuante da família, quando Edneia e as irmãs, 

refestelavam-se com o quitute, cujo sabor, para ela, se tornou único e inesquecível: 

 
Lembro também que vendiam muito mingau, munguzá, lembra desse munguzá? [respondo: 
lembro!] aí o canoeiro passava, aí saiam gritando na água: “MINGAU! MUNGUZÀ! 
MINGAU DE MILHO!”  aí, isso a gente aí parava, como se fosse esses carrinho di roda, 
dentro do rio, era na canoa, [comento: ah! Já vi uma foto] já viu? [respondo: já, só que estavam 
vendendo pão em uma canoa] a gente comprava tudo aí, comprava pão, mingau, tudo a gente, 
como fosse esses carrinho que passa só que lá passavo na canoa. Ah! Eu lembro muito que eu 
gostava muito de mingau, mingau de milho, a isso aí eu sei que eu comprava muito. 

 

A imagem do vendedor de pães que as lembranças de Edneia me arremeteram trata-se 

de uma fotografia que, tempos depois da entrevista, encontrei em uma revista da National 

Geographic de 1962, abaixo, trazendo novas linhas, as histórias de Edneia, Vivaldo e Mário: 

 
IMAGEM  XXIII  

 
Fonte: Revista National Geographic – V. 122, N°3, Setembro de 1962. 
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O cunhado de Sebastião Garcia, já morador de flutuante em Manaus desde o início de 

1950, quando foi ao Manaquiri rever Sebastião, antes de dizer os reais motivos de seu breve 

retorno: convencer o cunhado a vim trabalhar com ele no Mercado da Cachoeirinha, disse a 

Sebastião que tinha retornado apenas para pegar duas canoas para serem usadas pelos filhos 

na venda de garapas em Manaus, ajudando, assim, a complementar as rendas da família. 

Sebastião nunca lembrou se os filhos do cunhado trabalharam como garapeiros em 

canoas e, a julgar pela sua pródiga memória, provavelmente esta desculpa do cunhado era 

realmente apenas para encobrir suas verdadeiras intenções. No entanto, o escritor Moacir 

Andrade nos conta dos muitos canoeiros garapeiros, vendedores além do suco de cana, dos 

refrescos de frutas regionais como taperebá, cupuaçu e buriti todos acompanhados com muito 

gelo e o pão doce, também vendido na canoa por “... Cr$0,30 acompanhado por copo de 

garapa por Cr$ 1,00 cada”.280 

Neste mesmo período, por volta de 1955, ainda sobre os efeitos da grande alagação de 

1953, outro que apostou no trabalho em flutuantes, foi o próprio pai de Edneia, Djalma 

Cortezão que, recém casado e observando o bom andamento do restaurante flutuante de seu 

irmão Dionísio em Manaus, deixou as águas de Autazes, vindo em seguida morar e trabalhar 

com o irmão no flutuante restaurante nos Educandos, onde Dionísio, narrou Edneia, “... 

fritava peixe com arroz...”, vendendo para os viajantes de recreios e reboques que, por ali 

passavam se dirigindo para a “Ponte do Cabral” e para a feira na praia do Mercado Central. 

Em seguida, recordou Edneia, “... meu pai foi crescendo, até comprar o flutuante 

dele...”, diferente do irmão que vendia comida, Djalma, talvez não querendo abrir 

concorrência contra o irmão, preferiu montar um “mini-comércio”, em que vendia “... 

produtos de alimento né, conservas, é arroz, açúcar...” , a clientela, no entanto, em ambos os 

flutuantes, era a mesma. 

Nos dias da enchente, Vivaldo Correa conseguiu ainda algum dinheiro com os 

eventuais carregamentos para o armazém de José Maria, mas o sustento da casa era mesmo 

mantido pelo beneficiamento das castanhas que sua mãe descascava na fábrica I. B. Sabbá e 

                                                 
280 ANDRADE, Moacir. Op. Cit., p. 181-182. Nesta passagem, Andrade conta ainda que no bairro dos 
Educandos existiam moradores que possuíam “... verdadeiras frotas de canoas garapeiras...” que alugavam a 
canoa por seis cruzeiros ao dia. Infelizmente não tivemos a oportunidade de conversar outra vez com Mário dos 
Santos sobre a situação da canoa que utilizavam (própria ou alugada) e de outros detalhes das vendas nas canoas; 
como informado, entrevistei Mário apenas uma única vez em suas férias por Manaus, ele mora e trabalha em 
Fortaleza, além do que, ele foi apenas a minha segunda entrevista, Junho de 2005, pesou também a minha total 
inexperiência com a oralidade enquanto fonte histórica. 
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ainda das suas lavagens de roupas, serviços que como me contou Vivaldo, “... num parava, 

quando num tava numa, tava noutra né...”. 

Clientela para as lavagens de roupas nunca faltaram para a mãe de Vivaldo e agora, 

morando em um flutuante no Centro, ela estava muito mais próxima de seus costumeiros 

fregueses, os comerciantes “... turcos (...) portugueses ali próximos ao Mercado, a Igreja dos 

Remédios né que eram os fregueses dela...” me afirmou Vivaldo que, diferente dos tempos na 

“Baixa da Égua”, não precisava mais tomar as catraias e vir até a frente da cidade pegar e 

deixar as roupas. Agora, bastava sair de seu flutuante, cruzar a Barão de São Domingos e o 

Mercado e a Igreja estavam logo ali, “ ... ficava pertinho...”. 

Descascar castanhas, como me falou Vivaldo, era serviço quase que exclusivo das 

mulheres, “... é naquele tempo era mais o que pudia fazer (...) a opção era pouca, a opção 

era essa né, não tinha opção: lavar roupa [ou] quebra a castanha...”; crianças também eram 

admitidas e o próprio Vivaldo e uma de suas irmãs também trabalharam neste serviço nos 

tempos de morador da “Baixa da Égua” nos Educandos. 

Naquele bairro, próximo da “Baixa”, estava a fábrica dos Sabbá, rica família da 

cidade, arregimentando muitos trabalhadores, os quais, a julgar pelo que me contou Vivaldo, 

seguiam uma longa e pesada rotina de serviço que iniciava as 4 da madrugada e ia até as 10 

ou 11 da noite, de segunda a sábado. 

Então, ouvimos maiores detalhes narrados por Vivaldo: 

 
... nós íamos, nós íamos ali, subindo ali a, um pouquinho ali a Baixa da Égua, num sei se o 
senhor se lembra tem um prédio ali que tinha o Cine Vitória, Vitória né, é né tinha um prédio 
bem ali que tava como Cine Vitória e ao lado daquele Cine (...) tinha uma usina Americana 
que ela, os donos compravam castanha, compravam borracha né, é seringa, eles compravam e 
vendia pra fora e a castanha eles, nós ia pra lá; por exemplo, íamos assim 4:00 horas da 
madrugada né pra lá pega castanha pra quebra a castanha né; era numas máquina que tinha, 
butava a castanha assim (mostra refazendo os procedimentos em cima da mesa) um negócio 
aqui, apertava aqui, ela quebrava a casca né; tinha vês que ela saia inteira né. Eu fazia, eu e ela 
e muita gente naquela época né, eu menino, nós saía 4:00 horas da madrugada, nós ia pra lá, 
quando era 6 ou 7 horas a gente vinha tomar café, aí voltava de novo né, quando era 11:00 
horas, a gente vinha fazia alguma coisa pra comer, voltava de novo, quando vinha de lá era 10 
ou 11 horas da noite (...) era muito sacrificoso, aí vendia aquela castanha, a castanha quebrada 
era um preço, a castanha inteira era outro, a castanha inteira tinha mais valor do que a 
quebrada né, mas eles pagavam, chegava final de sábado eles pagavo... . 

 

A usina Americana aonde trabalhou Vivaldo, sua mãe e sua irmã, foi uma das fábricas 

de beneficiamento de borracha a época dos Acordos de 1942 e que, após o fim, em 1948, foi 

adquirida pela família Sabbá, mas não para beneficiar borracha, cujos preços deixaram de ser 

atrativos e sim a castanha, de saída para o exterior, garantindo lucros bem mais atraentes. 
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Todavia, ao tempo dos flutuantes, Vivaldo já era quase um homem, os serviços na 

fábrica de castanha, diferente da sua mãe e irmã que continuavam sazonalmente indo 

trabalhar ali, foram deixando de ser uma opção, por isso a Padaria Modelo e, em seguida, os 

serviços de carregador no comércio de José Maria, mas o que fazer agora depois da 

enchente, com quase 19 anos de idade? 

As experiências e as pessoas que Vivaldo conheceu quando trabalhou para o “seu Zé” 

começaram a abrir novas portas, tanto que um comerciante da área propôs a Vivaldo: “... pô 

Vivaldo, tu num quer ganha uma nota? Vai, vai fazer a travessia dos comerciantes, dos 

produtos que chegam do interior, tu bota o melhor preço, se ele aceitar, você me avisa aqui 

que eu mando buscar, ta entendendo?”. 

Vivaldo não apenas entendeu como percebeu a boa oportunidade de permanecer 

trabalhando no comércio na frente de Manaus que agora, não apenas ia voltando à 

normalidade em terra, como outros flancos comerciais começavam a se expandir rio adentro 

na forma de casas flutuantes, território que Vivaldo, na condição de morador e trabalhador, 

conhecia muito bem. 

Mas o que era “fazer a travessia”? O próprio comerciante acima já nos oferece 

algumas pistas; era, grosso modo, um elo entre os produtos oferecidos pelos caboclos do 

interior e as necessidades dos comerciantes locais. Vivaldo foi trabalhar como um destes 

intermediários, fazendo a ligação entre as partes, mas não só isso, ele tinha também 

participação ativa nas negociações, “tu bota o melhor preço”, que deveria ser um valor médio 

que satisfizesse tanto os patrões, quanto os ribeirinhos e que pudesse garantir ainda a Vivaldo 

uma boa comissão, cujo valor era uma porcentagem sobre o preço final. 

Para isto, era preciso estar atento ao rio, saber os horários em que os reboques 

chegavam de costume, seus ancoradouros que podiam ir do porto de catraias na Rua dos 

Andradas aos flutuantes na “Amazonense” e ao paredão do Mercado Central; conhecer de 

antemão alguns ribeirinhos, regatões, saber os produtos que habitualmente vinham oferecer na 

capital e as preferências dos comerciantes, eram atributos também indispensáveis do novo 

serviço de Vivaldo. 

Só então, se iniciavam as conversas, a avaliação das mercadorias, fazer as propostas, 

ouvir os argumentos do produtor, encontrar um meio termo. “... Então ganhava quem botasse 

o melhor preço...”, recordou Vivaldo, detalhando ainda as conversas com os ribeirinhos: “... 
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olha quanto é que tá a juta? Eu pago tanto...”, caso o produtor não tivesse acordos de 

antemão e se a proposta fosse boa, fechava-se logo negócio. 

Vivaldo voltava até o comerciante interessado para anunciar as mercadorias obtidas: 

“olha já tem juta, tem uma balata, tinha uma borracha, tinha um Sernambi, tinha o látex, 

tinha o pirarucu (...) pele de pirarucu, pele de jacaré, de capivara, de veado, tudo vinha; o 

negócio era grande!” me afiançou Vivaldo. 

Em seguida o comerciante arranjava ali uns carregadores, antiga função de Vivaldo no 

comércio de “Zé Maria” , ou alguns dos muitos “moleques” que perambulavam pelas 

beiradas de Manaus em suas farras juvenis e/ou a procura de serviços ocasionais, com os 

quais ajudavam suas famílias. Eram eles que transportavam as mercadorias das embarcações 

dos ribeirinhos para os armazéns do patrão que aferia novamente os pesos e medidas dos 

produtos, dava algum trocado ou agrado para os carregadores e a comissão de Vivaldo. 

Ele voltava logo para beira, a serviço de outro patrão, indo atrás de outros ribeirinhos. 

Neste tipo de serviço, trabalhava-se para muitos comerciantes que encomendavam junto aos 

seus atravessadores os mais diferentes produtos, a concorrência entre os atravessadores e entre 

os comerciantes só fazia aumentar, todos na cobiça das valiosas especiarias da floresta. 

Por isso as negociações tinham que ser fechadas o quando antes, permitindo a Vivaldo 

“... ir atrás de outro e assim era aquela jogada, eu deixava aquilo lá e ia atrás de outro e era 

todo tempo fazendo aquela praça ali”. A boa lábia e a conversa fácil, mas firme, ajudavam a 

acelerar os acordos. 

Além de atravessadores, porque faziam a travessia dos produtos do interior para o 

comércio de Manaus, estes trabalhadores, como nos sinalizou Vivaldo, devido a sua intensa 

movimentação pelas beiradas de Manaus, ainda eram chamados de praçistas, igual a um carro 

de praça, os táxis da época, me contou outro entrevistado, João Cesário. Finalmente, 

atravessadores ou praçistas também eram referendados por marreteiros. 

E o negócio em que trabalhava Vivaldo e tantos outros, além de realmente grande, 

pois que intermediava principalmente com as valiosas mercadorias de exportação, era, por 

isso, oficialmente ilegal e não apenas ao tempo de Vivaldo. 

Estes serviços, desde as Leis do inicio do século, como nas Posturas de 1910 e 1920 

sempre foram combatida pelas autoridades públicas que, neste momento, defendiam o 

monopólio das vendas no interior do Mercado Central Adolpho Lisboa e, por isso, combatiam 

os negócios dos comestíveis nas ruas e feiras da cidade. 
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Nos anos seguintes, as proibições não apenas se mantiveram como chegaram aos 

outros portos da cidade. Nas mesmas “Disposições Gerais” das Posturas Municipais de 1938 

que regulamentava as vendas nos mercados públicos, os quais a época já somavam quatro na 

cidade, reforçam-se as proibições ao comércio de travessias, ampliando-se ainda mais o 

alcance das Leis como sinalizam os artigos abaixo: 

 
Art. 726 – Fica proibido o comércio chamado de “atravessadores”. 
Art. 727 – As pessoas que se empregam no comércio de atravessadores, nos portos da cidade, 
nos subúrbios ou nas praças, ou que forem ao encontro dos lavradores e dos pescadores, afim 
de comprarem os gêneros pelos mesmos trazidos ao consumo público, incorrerão na multa de 
cincoenta mil réis a cem mil réis.281 

 

Quando conversava com Vivaldo Correa, me lembrei destas tradicionais proibições 

das leis. Procurei não discutir nenhum mérito jurídico das Posturas do Município, tentei ser o 

mais cuidadoso possível em uma pergunta que sabia ser nervosa: “E, assim, não existia 

nenhum perigo, era legal, tinha polícia, alguma autoridade que fiscalizasse esse tipo de coisa 

que proibia ou tentava proibir?”. 

Mas creio que não consegui, Vivaldo franziu a testa, arregalou os olhos e me olhou 

como se eu tivesse posto em cheque a idoneidade dos seus serviços se limitando a dizer: “... 

Não! Era liberado mesmo, não tinha negócio de proibi, não tinha...” e em seguida mudou 

rapidamente de assunto; estávamos em nossa primeira conversa, tomei uma liberdade que só 

teria duas entrevistas depois quando a confiança amadureceu entre as partes e Vivaldo se 

sentiu a vontade para me contar, sem melindres, do “contrabando” que fazia de cebolas, 

arroz e uísques dos peruanos para algumas casas comerciais para as quais fazia as travessias. 

Foi o momento que aproveitei também para perguntar a Vivaldo o que era e o que 

realmente fazia o atravessador/praçista/marreteiro, profissões que, comumente, são 

referendadas apenas como os “camelôs” e ambulantes de antigamente, mas que as explicações 

de Vivaldo apontam uma série de particularidades. 

Procurando fazer com que eu entendesse suas explicações, Vivaldo se colocou ao 

mesmo tempo nas funções do ribeirinho interiorano, do dono de um comércio em um batelão 

na frente de Manaus e do atravessador, função que realmente exerceu. Então, ouvimos as 

detalhadas explicações de Vivaldo: 

 
Marreteiro era aquela pessoa que transava, que transava a mercadoria do caboclo do interior, 
prele vende aqui, por exemplo, ele comprava lá e vendia pra outro marreteiro; quer dizer o 

                                                 
281 Código de Posturas. Município de Manaus, 29 de Julho de 1938, p.84. Grifo meu. 



 256

atravessador, o atravessador é que trazia, por exemplo, eu, por exemplo, eu era do interior 
trazia minha mercadoria, aí ele [interiorano] chegava no meu batelão [ou num flutuante de 
comércio] lá na beira, ele [dono do batelão] comprava né, o marreteiro ou atravessador 
também, o marreteiro aí então o que ele fazia, ele comprava de mim [dono do batelão] já 
vendia pra você [comerciante em terra] aí você já ia vender pro consumidor tá entendendo? 

 

As diferenças entre atravessadores e ambulantes também se manifestaram através de 

violentas disputas, uma destas, encontrei em uma nota jornalística contemporânea ao período 

em que Vivaldo já trabalhava como atravessador. A nota trazia as “Proezas de 

atravessadores” que, na rampa do Mercado Público, produziram uma “... cena de sangue...” 

contra “... os negociantes ambulantes Antonio de Almeida e Antonio Loureiro...”; estes 

estavam negociando alguns cachos de banana de um caboclo quando chegaram os 

atravessadores Antonio da Costa, Valeriano Espírito Santo e Eneas Marques tentando 

desfazer o negócio já quase concluído, resultando primeiro em feroz briga entre as partes e, 

depois, na prisão dos atravessadores, “... recolhidos à delegacia auxiliar”.282 

A harmônica rotina de negócios, ressaltado no discurso de Vivaldo, ao que sugere a 

imprensa, nem sempre era a tônica. Não podemos esquecer que mesmo reconhecendo os 

“contrabandos” que fazia de uísques, cebolas e arroz, vindos do Peru e Colômbia, Vivaldo 

me contava sobre o seu ganha pão, seu meio de vida, obtido, como ele procurava defender, 

pelas práticas honestas de seus serviços. 

Além disso, não estou seguro se Vivaldo sabia algo das Posturas Municipais de 1938 

sob a qual ele e os outros moradores da cidade estavam submetidos. Algumas destas Leis não 

eram, possivelmente, nem conhecidas ou reconhecidas pela maior parte dos moradores que 

experimentavam uma cidade na qual precisavam sobreviver e, por isso, contornavam ou 

mesmo burlavam as regras oficiais que dificultavam o cotidiano de suas sobrevivências, 

assim, choques e disputas seriam inevitáveis. 

Por outro lado, nos registros de imprensa e da Associação Comercial do Amazonas, 

tribunas de defesa dos interesses do poder instituído, prevaleciam os rigores da Lei, não 

esqueçamos que no embate entre ambulantes e atravessadores noticiados acima, apenas os 

atravessadores foram presos. 

A imprensa de 1948, por exemplo, denunciava um “Autentico Bloqueio dos 

Atravessadores na praia do Mercado Municipal” que, segundo os “... vários lavradores do 

interior...” , além de comercializar na área, estes atravessadores já “... eram residentes em 

embarcações e flutuantes na praia do Mercado Municipal”. Segue a nota dizendo que os 
                                                 
282 Jornal do Comércio. Manaus, Coisas Policiaes de 09 de Novembro de 1954. 
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atravessadores estariam impedindo os agricultores de atracar suas canoas para oferecerem 

seus produtos na praia, os quais deviam ser negociados apenas com eles (os atravessadores); 

se tal coisa continuar, alerta o jornal “... dentro em pouco, não mais teremos verduras e 

outros gêneros”,283 ou serão obtidos a preços exorbitantes. 

Se antes os flutuantes eram utilizados mais como ancoradouros, na metade da década 

de cinqüenta passam também a mercadejar e, para isto, foram estacionando no local mais 

vantajoso da cidade para este fim, a praia do Mercado Público, onde alguns dos comerciantes 

em terra, ali estabelecidos, começaram a se interessar pelos preços oferecidos por estes 

comércios em flutuantes. 

Um destes feirantes do Mercado é o meu entrevistado JM, feirante ali desde 1948. Ele 

me contou que já neste tempo, muitos comerciantes do Mercado foram sendo atraídos pelos 

preços oferecidos em alguns dos flutuantes ali estacionados, “... nós comprava mercadoria de 

lá [dos flutuantes] também é, tinha preço, eu gostava muito [nome de um flutuante que não 

consegui transcrever] motor do interior pra, trazia verdura, frutas, tudinho pra lá, era um 

flutuante completo”. 

Se o Diário da Tarde noticiava o caos em que estava a beira, congestionada de 

flutuantes, embarcações e atravessadores em franca disputa com os lavradores do interior, JM 

e outros feirantes começaram a tirar proveitos desta nova situação, como? JM me explicou 

que nunca utilizava os serviços dos marreteiros, transpondo esta etapa dos negócios da beira; 

tomando algumas ruas/pontes, ele entrava na “cidade flutuante” indo comprar suas frutas e 

verduras diretamente nos flutuantes e/ou nas canoas ali ancoradas. 

Mesmo não trabalhando em suas travessias com comestíveis, Vivaldo Correa, como 

morador de flutuante nas proximidades e trabalhador na beira percebeu o crescente e 

diversificado negócios de alimentos entre flutuantes e Mercado Central, nos contando que: 

 
Lá pelos flutuanti, vinha até, dá Ingá, Mari, vinha o Tucumã, vinha à farinha, vinha o peixe, 
vinha [pirarucu NE] pirarucu né, tinha tudo pra vende ali (...) vinha aquelas capoeiras e 
capoeiras de galinha (...) então já tinha aqueles fregueses também lá no Mercado Grande que 
comprava, já tinha aqueles fregueses pra ir direto pra eles (...) aí tinham aqueles fregueses aqui 
da, do, de terra, só ir lá comprar galinha né, compra pato, compra o peru, compra o que você 
quiser, o porco. 

 

Quando perguntei para Edneia Cortezão, onde seu pai comprava os produtos que 

vendia em seu “mini-comércio” flutuante, ela me disse: “... ele comprava aqui no Mercado 

                                                 
283 Diário da Tarde. Manaus, 18 de Maio de 1948. Grifo meu. 
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Grande”, mas não somente lá, os laços comerciais entre os comerciantes em terra e os de 

flutuantes, tinham se estreitado a ponto do pai de Edneia manter negócios com vários 

comerciantes da Rua Barão de São Domingos. 

Entre estes comerciantes, Edneia se lembrou de duas distribuidoras, “... meu pai 

trabalhava muito com seu Manarki, seu Savala”; o primeiro, existente até os dias de hoje, 

segundo a entrevistada, “... eram descendentes de portugueses...”, enquanto os “Savalas” 

pertenciam à tradicional classe de comerciantes de descendência árabe de Manaus. 

Neste mesmo período, o Governo do Estado, querendo coibir os preços abusivos dos 

alimentos e controlar as novas situações do comércio nas praças de Manaus, criou a CEP 

(Comissão Estadual de Preços). No entanto, como nas resoluções de antes, as fiscalizações da 

CEP e suas normas logo se tornaram estéreis e não adiantou nada a imprensa convocar, em 

letras garrafais, o povo que “... precisa colaborar intensamente com a Comissão Estadual de 

Preços, no sentido de que esse órgão possa extirpar este abominável cancro social das 

marretagens de alto e baixo bordo”.284 

Se, como destacava a manchete do Diário da Tarde, “... a marretagem difundia-se em 

todos os centros de escoamento de produtos alimentícios” as medidas da CEP, estavam longe 

de obter algum efeito; nem Vivaldo e nem JM, apesar das minhas insistências, ao menos 

lembraram da Comissão; então tentei outro trabalhador, Sebastião Garcia, morador de 

flutuante e feirante no bairro da Cachoeirinha. 

Como os outros dois entrevistados, Sebastião não apenas não lembrou, como me 

afirmou que esse negócio de “Comissão aí” nunca existiu. Se a CEP com suas burocracias 

não conseguiu se fazer sentir na Feira e Mercado do Centro da cidade, o que dizer então do 

Mercado da Cachoeirinha e de sua Feira as margens do igarapé, onde Sebastião trabalhava 

como vendedor de verduras? 

Já como morador de flutuante no igarapé da Cachoeirinha a partir de 1953, Sebastião 

continuava indo a Feira na praia do Mercado Central, agora não mais para vender carvão e 

sim para comprar as verduras e pimentas trazidas pelos interioranos que todas as madrugadas 

vinham no reboque ou a remo mesmo, para oferecer seus produtos na beira de Manaus no 

Centro: “... saltava todo mundo ali...” contou Sebastião. 

                                                 
284 Diário da Tarde. Manaus, O povo deve denunciar a CEP os “tubarões” do cambio negro – a marretagem 
difundi-se em todos os centros de escoamento de produtos alimentícios de 04 de Marco de 1948.   
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As obrigações de feirante na Cachoeirinha, mesmo não tendo as “durezas” e 

ferocidades dos serviços nas várzeas do Manaquiri, dos quais já nos contou Sebastião, não 

deixavam de ter também os seus esforços e sacrifícios, mas também suas recompensas, a 

principal, segundo percebi na fala de Sebastião era que, agora como feirante em Manaus, “... 

depois de Deus...”, ele era o seu próprio patrão. 

Como os caboclos chegavam com a madrugada mal começando, Sebastião e o 

cunhado também tinham que levantar bem cedo, desatracavam a canoa do flutuante, 

lamparina em mãos para iluminar os escuros caminhos do rio e sinalizar sua presença para as 

grandes embarcações; contornavam o igarapé até a boca do rio Negro e de lá subiam para 

frente da cidade. 

Quando os ribeirinhos chegavam à praia, Sebastião e o cunhado já os aguardavam, 

quanto mais cedo, melhores e mais diversificadas seriam as hortaliças e pimentas; caso 

contrário, os preços até poderiam ser menores, porém de qualidade bem duvidosa. 

No entanto, chegar o quanto antes a praia do Mercado no Centro, também podia ser 

decorrente de outras questões. Nem tanto as proibições das Posturas do Município de 1938 

que proibia ir “... ao encontro dos lavradores e pescadores, afim de comprar os gêneros...”, 

mas, chegar “atrasado” nas congestionadas águas do Centro, como informou a imprensa, 

poderia representar não conseguir um lugar para atracar as embarcações, além do que, vários 

atravessadores e/ou comerciantes de flutuantes também estavam negociando com os 

comestíveis trazidos do interior; Sebastião e seu cunhado sabiam disso, por isso, por volta das 

duas horas da madrugada eles tomavam o rumo das águas centrais. 

Em seguida, canoa abastecida, “... aí voltava, aí levava lá pro flutuante...”, que não 

era apenas a residência de Sebastião e Neuza, mas ainda local de preparação das hortaliças, 

“lá [no flutuante] a gente ia gela e encaixotava tudinho, levava lá pro Mercado...” da 

Cachoeirinha, não propriamente para dentro do Mercado, mas, a semelhança do que ocorria 

nas vizinhanças do Mercado Central, próximo as ribeiras do Mercado do bairro, uma profusão 

de bancas e barracas também estavam tomando conta das margens do igarapé. 

Uma destas bancas era de Sebastião onde às três horas da madrugada, ele já estava a 

postos a espera dos fregueses de suas pimentas, pimentões, folhas, couves, repolhos, cheiro 

verde e cebolinhas; mais um dia, “... dos 56 anos no ramo!”, de feira na Cachoeirinha e na 

vida de Sebastião ia começar. 
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Sebastião nunca teve dificuldade alguma para lembrar o dia a dia dos seus serviços, o 

que, em se tratando de outras rotinas, sempre foi algo incomum entre os entrevistados. 

Todavia, além de sua profissão representar uma marca e um marco cultural em sua vida, o 

cotidiano dos serviços na feira permaneceu quase inalterado até os dias de hoje. 

Ele continua levantando muito cedo, a canoa é verdade, há muito tempo foi substituída 

pela Kombi que passa as duas da madrugada na Colônia Oliveira Machado, onde atualmente 

mora e é dirigida pelo marido de uma de suas netas; junto com outros feirantes, a Kombi os 

leva para a Feira do Produtor no centro da cidade, próxima ao Mercado Central, nos mesmos 

limites da antiga feira e, também, como antes, “... toda três horas eu tou aberto aqui...” 

reiterou Sebastião. 

Por outro lado, os mais de setenta anos de idade, não permitem mais que Sebastião 

fique até ao fim do dia, meio dia no máximo ele retorna para casa, entrega os afazeres para 

um ajudante seu, conhecido como “Tarzan”  e “... só venho no outro dia então nesta função, 

neste serviço desde 53...”. 

Vivaldo Correa trabalhou como atravessador por quase dois anos, em seguida 

começou a sua vida de militar, agora fazendo praça como recruta no 27º Batalhão de 

Caçadores do Exército em Manaus onde passou o chamado “período básico”, cerca de um 

ano; seis meses depois de dar baixa em 1956 conseguiu entrar como soldado da Policia 

Militar do Estado. 

Neste meio tempo, por cerca de três meses, Vivaldo ainda fez algumas “travessias” no 

comércio da beira central; sua mãe continuava “pegando” boas lavagens de roupas, a clientela 

aumentou com a chegada na cidade de um bom contingente de trabalhadores da Petrobrás 

vindos para trabalhar nas Refinarias do empresário I. B. Sábba e sua irmã, na época da 

castanha, continuava como descascadora na fábrica do mesmo empresário, quando não, tal 

como a mãe, obtinha um bom dinheiro nas lavagens de roupas.285 

Por motivos que não quis explicar, notei certo incômodo em Vivaldo, esta breve volta 

para os serviços de praçista não deu muito certo e o grande desejo de Vivaldo era sair por um 

tempo de Manaus, “... eu só queria sair aqui de Manaus...”; ainda perguntei se “... estava 

                                                 
285 Segundo o jornalista Romeu Cabral o efetivo da Petrobras em Manaus era composto por 190 homens “... 
entre técnicos, engenheiros, operários e pessoal administrativo [quase todos trabalhando na] refinaria de 
petróleo instalada nas proximidades de Manaus, pertencente ao capitalista Sabat (sic) dono também de quase 
todo o parque industrial de Manaus”. Cf. CABRAL, Romeu M. Op.Cit., p. 104-105 e 111. 
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acontecendo alguma coisa...”, ele, um tanto angustiado, me disse, “... não, eu só queria 

passar uns dias fora da cidade (...) eu tava com quase cinco anos sem sair da cidade...”. 

Tempo demais para um homem sempre irrequieto que desde menino, nas pescarias 

com o pai, na venda de carvão e na usina do rio Madeira, viveu viajando vendo, 

experimentando e apostando em novas experiências. Em nosso último encontro, por exemplo, 

Vivaldo tinha deixado sua casa no bairro da Raiz, para onde foi removido depois que a 

“cidade flutuante” foi destruída, indo morar com a nova esposa e vários enteados no bairro na 

Cidade Nova. 

Em 1956, graças a um amigo regatão que conheceu nos tempos de carregador e 

atravessador, Vivaldo conseguiu “sair da cidade”. O regatão, amigo de Vivaldo, fazia 

viagens para o rio Purus,286 transportando mercadorias, muitas das quais devem ter sido 

“atravessadas” pelo próprio Vivaldo que se ofereceu, em troca da passagem, para trabalhar, 

ajudando nos afazeres da embarcação, “... pode deixar que o serviço, eu te ajudo aí a 

bordo...”, propôs Vivaldo. 

O dono do barco não pensou duas vezes, aceitou a oferta de Vivaldo que, segundo me 

contou, bem ao seu espírito, queria apenas “passear”, experimentar novamente as aventuras 

em um rio distante e o Purus era propício para isto; ou talvez, fugia de algo, do incômodo que 

o tom de suas palavras foram assumindo a medida que eu insistia no assunto. 

Vivaldo passou três meses para o rio Purus trabalhando a bordo, tempo suficiente para, 

entre outras coisas, se refestelar com as iguarias do local, “... vim gordo de lá! Comi tanto 

tracajá...”, um dos muitos produtos que eram negociados pelo seu amigo regatão em Manaus, 

porto para onde Vivaldo retornou mais uma vez nos últimos meses de 1956. 

Quando chegou, a grande novidade na cidade era a posse do governo populista de 

Plínio Ramos Coelho, outro, cuja promessa de campanha, foi o reerguimento econômico do 

Estado. Vivaldo não entendia muito bem as metas populistas de Ramos Coelho: “... 

saneamento das finanças públicas, a reestruturação do sistema tributário estadual...”,287 no 

entanto, o que boa parte da população sentia era os tradicionais atrasos dos vencimentos do 

funcionalismo público que, naquele momento, há mais de seis meses não via a cor de seus 

                                                 
286 O rio Purus é um dos principais afluentes na margem esquerda do rio Solimões que, saindo deste, passa pelos 
municípios de Beruri, Tapauá, Canutama e Lábrea, (ver mapa III), no entanto, como discutimos no primeiro 
capítulo, o que interessa para Vivaldo é o rio, é ele que nomeia e identifica toda aquela região, nenhuma destas 
cidades foram lembradas ou, ao menos, apontadas por Vivaldo.        
287 AMAZONAS, Cláudio. Op.Cit., p. 156.  
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salários. Problemas aos quais, segundo Vivaldo, “... quando o Doutor Plínio Coelho assumiu 

o governo (...) atualizou tudo, pagou todas as dívidas...”. 

Vivaldo não sabia destes “perrengues” da vida, por que havia trabalhado tantos anos 

no comércio da cidade, um setor da economia que sentiria de imediato a perda do poder de 

compras de uma classe consumidora tão fundamental como era o funcionalismo público; os 

produtos que ele intermediava: juta, borracha, sernambi, balata, couros, peles e mesmo as 

castanhas que sua mãe e irmã descascavam na I. B. Sábba, como já informados, eram todos 

voltados para a exportação. 

Ele sabia desta situação por intermédio das difíceis condições de um tio de sua futura 

esposa, antigo funcionário do Estado, mas que estava trabalhando como carpinteiro e mesmo 

assim, narrou um penalizado Vivaldo Correa, até as “bênçãos” políticas do novo governador 

teve “... que trocar uma ferramenta pra compra dois pães pros filho, pra comer, pra deixa 

pra mulher dá pros filhos”, enquanto peregrinava pela cidade a procura de qualquer serviço. 

No entanto, a sorte sorriu novamente para o antigo extrator de pau rosa, bulacheiro, 

carregador e atravessador. Dentre as ações populistas do “Doutor Plínio Coelho”, a que mais 

chamou a atenção de Vivaldo, foi o substancial aumento salarial dado a Polícia Militar do 

Estado, “... um salário astronômico...”, que, continuou Vivaldo, de “... 260 mil cruzeiros (...) 

ele aumentou para um milhão e cem mil cruzeiros...”, um aumento até então nunca visto. 

Vivaldo, em uma conversa consigo, logo decidiu, “... eu vou pra lá mesmo...”, 

retornou as fardas e como era reservista militar de primeira categoria não precisou fazer 

nenhum teste, só fez se apresentar e como ainda era muito novo, 22 anos, “... com quinze dias 

eu tava incorporado na PM”, instituição na qual permaneceu até sua aposentadoria. 

A outra novidade deste momento em que Vivaldo aportou novamente na capital é a 

“cidade flutuante” que, em fins de 1956, se encontrava em plena marcha de expansão, sendo 

este o único momento conhecido e estudado de sua história quando o volume das mais de 

2.000 casas, em suas mais diferentes formas e funções, se fez sentir por quase todo o litoral 

urbano de Manaus. 

É o momento em que, ao lado de restaurantes, “tascas”, “pastos”, cafés e “mini-

comércios” flutuantes, como o de Djalma e Dionísio Cortezão, vão se consolidando os 

grandes flutuantes de comércio, estabelecimentos que em 1964, segundo levantamentos de 

Serra e Cruz, chegariam a um total de 182 casas comerciais. Números estes, como estimam 
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ainda os autores, podiam ser maiores ainda, “... se considerarmos que mesmo os flutuantes 

residenciais (alguns deles) possuem uma pequena venda de café, banana, refeições...”.288 

No entanto, são sempre as grandes casas de comércio nascidas na “cidade flutuante” 

que são enfatizadas nos estudos sobre o assunto. Serra e Cruz levantaram os principais 

flutuantes de comércio da cidade que geralmente levam o nome, sobrenome ou apelido de 

seus respectivos donos: “Antonio Maria, Chico Vieira, Antonio Alfredo, Alberto Arrueira, 

Paraíba e Assayague”.289 

Os flutuantes que antes serviam basicamente de ancoradouros para a venda de 

comestíveis numa extensão dos negócios das feiras, passando em seguida a serem usados 

como locais de vendas de gêneros e pequenos restaurantes de comidas, quase ao final da 

década de cinqüenta, começaram a negociar também com os cobiçados produtos extrativistas 

do Estado como a borracha, a castanha, a juta, os couros e peles, produtos largamente 

carregados e atravessados por Vivaldo Correa para as casas comerciais do Centro. 

Oficialmente, estes produtos deveriam ser trazidos dos interiores, quase sempre por 

regatões, manifestados na praça comercial de Manaus, onde deveriam ser taxados para, 

apenas em seguida, serem negociados para o exterior. No entanto, as grandes casas comerciais 

em flutuantes começaram a se interpor neste caminho, negociando, diretamente com regatões 

e lavradores interioranos, os mais variados gêneros extrativistas e mesmo assumindo a função 

dos antigos patrões extrativistas, financiando a produção no interior para negociá-la em 

Manaus, tal como constatou Serra e Cruz em 1964: 

 
Grande parte da produção amazonense é negociada nos flutuantes (...) é preciso também que se 
diga que alguns juticultores  são auxiliados em suas safras por esses comerciantes. São eles 
ainda que controlam o mercado de couro e peles. Proprietários há de flutuantes que entregam 
ao Banco de Crédito da Amazônia mais borracha do que muitos seringalistas que tem 
seringais. Exportadores de pirarucu , castanha e de outros produtos ou gêneros encontram-se 
também na cidade flutuante.290 

 

A marcante presença dos grandes comerciantes também se fez sentir na narrativa dos 

nossos entrevistados, quando trajetórias de sucesso e riqueza são sempre recuperadas, não 

porque nossos entrevistados se utilizassem das mercadorias negociadas nestes grandes 

empórios, quase todas voltadas para o mercado externo. 

                                                 
288 SERRA e CRUZ. Op.Cit., p. 25. 
289 Ibid, p. 22.  
290 Ibid, p. 25. Grifo meu. 
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Mas, como vimos, os grandes comerciantes tinham uma marcante ingerência na 

construção das ruas da “cidade flutuante”, levando elas, inclusive, seus respectivos nomes (os 

“donos”  da rua do qual nos falou Serra e Cruz), na extensão da rede elétrica e na construção 

de casas flutuantes, a “sociedade” de comerciantes da qual narrou Francisco da Silva. 

Destacavam-se ainda pelas formas de suas casas: maiores, de dois andares, todas 

cobertas de zinco, as “mansões” mencionadas por Creuza de Andrade, seus empregados 

trabalhando na rotina de embarque e desembarque de mercadorias chegadas em seus 

ancoradouros, porto também em que chegavam e partiam muito dos barcos que faziam linhas 

para o interior do Estado. 

Vivaldo Correa já nos apresentou os Assayagues, donos da usina de pau rosa no rio 

Madeira, na qual trabalhou como extrator de essência, produto que a família Assayague 

passaria a negociar junto com outras especiarias em um de seus armazéns flutuantes no 

Centro e ainda a família Guedes, que de uma Alvarenga passou a ser dona de um grande 

comércio flutuante nas águas da Amazonense. 

Para os nossos entrevistados, recuperar a trajetória destas famílias de posses da 

“cidade flutuante” serviu, principalmente, para revestir o seu local de moradia e trabalhos de 

deferências e prestígios, local de riquezas acumuladas que, a partir da cidade flutuante, se 

perpetuam até os dias de hoje, ajudando no próprio desenvolvimento da cidade de Manaus, 

desvinculando, finalmente, a “cidade flutuante” de uma tradição impressa e de uma memória 

hegemônica, nas quais, ela é destacada apenas como redutos de pessoas miseráveis, 

desocupadas e perigosas. 

Um dos armazéns flutuantes dos Assayagues, por exemplo, se tornaria a Casa do Óleo, 

a principal rede de supermercados de Manaus até o inicio deste século. Quem me contou isto, 

em tons de advertência foi JM, exigindo respeito com a “cidade flutuante”: “... pois então, 

fique sabendo a Casa do Óleo, tem pessoas que discriminam! Mas ela começou aí, aí que foi 

crescendo daí, ela veio pra Maquês de Santa Cruz, aí depois ela cresceu que hoje até tá 

falindo, teve grandes comerciantes aí...”.291 

JM, ainda lembrou da fábrica de gelo dos Alcântara, uma das duas levantadas por 

Serra e Cruz ao longo de seus estudos.292 Outras notórias famílias da Manaus de hoje, como 

os “Cordeiros”  e os “Santana”, segundo Vivaldo Correa, “... tinha também comércio deles, 

                                                 
291 A falência da Casa do Óleo a qual menciona JM se concretizou há cerca de cinco anos, conseqüência da 
massiva entrada em Manaus de um gigante do consumo mundial, a rede de supermercados Carrefour. 
292 SERRA e CRUZ. Op.Cit., p. 29. 
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era na “cidade flutuante” (...) tudo é daquela época né...”; a “Casa Anjo”, ainda uma das 

principais de Manaus na venda de material de construção, destacou Vivaldo, começou na 

“cidade flutuante”. 

Creuza de Andrade destacou a família Pinheiro, que “... tinha um flutuante grande di 

depósito di mercadoria, disso, daquilo...”, onde recebiam variados produtos, negociando-os 

em seguida com o Mercado Central. Francisca Malta e Vivaldo Correa me contaram, com 

riqueza de detalhes, a fortuna amealhada pelos irmãos cearenses Arqueiro de Paiva. 

Tratava-se de três irmãos que permaneceram na cidade após o fim das políticas de 

incentivos dos Acordos de Washington: “Zequinha”, Raimundo e Ivan, todos, como narrou 

Francisca, passaram a investir no comércio das beiradas do Centro. Segundo Vivaldo, “... os 

três irmãos vieram do Ceará sem nada; aí começaram a vender roupa ali da frente do 

Mercado, na praia, botavam aqueles monte de corte, aí saía vendendo pro pessoal do interior 

que chegava do interior...”. 

Com o sucesso das vendas, roupas e cortes de tecido são sempre muito apreciados pelo 

caboclo ribeirinho, Vivaldo lembrou que o Ivan montou uma relojoaria na Miranda Leão, 

Raimundo montou um supermercado na Joaquim Nabuco, esquina com o rio Negro e com a 

própria “cidade flutuante”. 

Já o “Zequinha”, nos conta agora Francisca, preferiu montar uma estiva em um 

flutuante na Amazonense, onde passou a vender pasta, sabonete e outros produtos; “...pode ir 

lá...” , me recomendou Francisca que, por intermédio dos símbolos que restaram, parecia 

querer me “provar” a veracidade da história que me narrava, “...ali no Mercado, na embaixo, 

ali naquela feira Moderna tem dois prédio, tem é seu José Arqueiro de Paiva e, outro, tem o 

irmão dele que ainda mora lá, Raimundo Arqueiro de Paiva também”. Os prédios eu 

encontrei, mas Raimundo já havia falecido. 

João Cesário fez alguns barcos, “... para um cidadão que tinha flutuante ancorado ali 

na frente, que era comprador de juta, de borracha...” , me contou, lembrando-se ainda que o 

mesmo “cidadão”  comprou um flutuante, feito no município de Anorí (mapa III), rebocando-

o, em seguida, para as águas do Centro. 

Esse flutuante era tão grande que, segundo João, pegava “... 300 toneladas de peso em 

cima dele...” comprando, armazenando e negociando “... juta, borracha, pirarucu, couro de 

jacaré, essa coisa toda...” que, como explicou João, já tinha compradores certos em Manaus, 
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“... a juta era na Brasil-Juta, os couros de jacaré era geralmente pra esses curtume que 

tinha, pirarucu vendia pra esses comerciantes que exportava pirarucu e assim por diante”.                

Outro grande comerciante da “cidade flutuante” lembrado por vários entrevistados foi 

o chamado “Paraíba”, também presente na lista de Serra e Cruz. Seu nome eu nunca consegui 

descobrir, sua trajetória muito menos, podendo, partindo de seu apelido, se tratar de outro 

nordestino vindo para Manaus nas levas da década de quarenta, permanecendo na capital e, a 

exemplo dos Arqueiro de Paiva, começando a vender miudezas na praia do Mercado, 

adquirindo, em seguida, um flutuante de comércio nas águas vizinhas, aonde prosperou na 

venda, tanto de estivas e comestíveis, como dos gêneros de exportação. 

Bastava, porém, perguntar pelo Paraíba e todos sabiam de quem se tratava na “cidade 

flutuante”. “... tinha o flutuante do ‘Paraíba’, que era um grande comércio aqui na frente, 

bem na frente da cidade, era um dos maiores comerciantes...”, me enfatizou Mário dos 

Santos que conheceu o flutuante do “Paraíba” principalmente porque era lá que ele tomava os 

barcos com destino ao Manaquiri, vila aonde nasceu. Seu armazém, segundo Sebastião 

Garcia, era um “flutuantão”  de dois andares, “... comerciante forte (...) lá tinha di tudo, tinha 

açúcar, era tudo que é material, era vendido...”. 

Encontrei o flutuante do Paraíba também na imprensa de 1956, não pela sua 

notoriedade comercial ou pelas grandes dimensões de sua casa e armazém flutuante, mas, 

seguindo a tônica da imprensa, por conta de uma briga ocorrida dentro do seu flutuante, cujo 

título da reportagem trazia: “Agredido no Flutuante Paraíba”, denunciando a surra, ali 

sofrida, pelo marítimo Manuel Francisco Campos que compareceu a delegacia para denunciar 

seus agressores, os irmãos Orlando e Paulo Cordeiro e um empregado destes, Paulo de tal 

que, após a surra aplicada em Manuel, fugiram do flutuante.293 

Como nos contou Vivaldo Correa, Orlando e Paulo eram da próspera família Cordeiro, 

donos de um grande comércio em flutuante nas águas do Centro e, apesar do marítimo 

Manuel alegar que a surra foi provocada por antigas rixas entre ele e o pai dos agressores, no 

momento do encontro no flutuante do Paraíba, os irmãos Cordeiros tinham ido ali apenas para 

tratar de negócios, quando, encontraram seu antigo desafeto.294   

As maiores deferências, todavia, ao comércio do “Paraíba” foram demonstradas por 

Anísio Pedro, “... o apelido dele era Paraíba (...) o Paraíba era o Paraíba! Flutuante tinha 

                                                 
293 O Jornal. Manaus, 31 de Julho de 1956. 
294 Maiores informações sobre o Paraíba nunca consegui levantar; Serra e Cruz , a exemplo das narrativas orais, 
ele aparece apenas pela notoriedade do seu comércio e na nota de O Jornal, seu nome também não apareceu.     
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dois anda”. Pude entender tamanha reverência de Anísio quando me atentei para a origem 

paraibana de seu pai seringueiro, cujas lembranças também são animadas pelos mesmos tons 

de deferências: “... no tempo em que eu era filho do paraibano José Francisco, Ave Maria!”. 

De alguma forma, a imagem de sucesso do comerciante “Paraíba”, Anísio estendia, 

orgulhosamente, a figura do seu pai paraibano. 

Ao passo que Vivaldo, Sebastião, Mário, Djalma e Dionísio, vivenciaram o inicio de 

expansão da “cidade flutuante”, os demais, quando ali foram morar e trabalhar, a “cidade 

flutuante” já tinha se diferenciado do punhado de casas que, até a década de cinqüenta, a 

caracterizava, assumindo as formas e as dimensões, das quais, as imagens abaixo iluminam: 

 
IMAGEM XXIV 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Museu Amazônico. Aproximadamente inicio dos anos sessenta. 
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A perspectiva aérea da fotografia contempla, novamente, a frente da cidade tomada de 

casas flutuantes entre o Mercado Público, à esquerda, até quase a entrada do igarapé de 

Manaus ainda no Centro. Mais para dentro do rio, nos limites das ruas/pontes que interligam 

boa parte da “cidade flutuante”, nota-se as maiores casas, algumas desgarradas, de 

propriedade dos grandes comerciantes do lugar. 

Um ângulo mais aproximado da imagem a seguir é quase uma continuação da “cidade 

flutuante” acima, enfocando agora, o trecho em direção (da esquerda para a direita na 

imagem, subindo o rio Negro) ao igarapé dos Educandos: 

 
IMAGEM XXV 

Fonte: Arquivo Fotográfico do Museu Amazônico. Aproximadamente inicio dos anos sessenta. 
 

Depois da curva do rio, primeiro se tem a entrada para o igarapé de Manaus e, em 

seguida, a grande boca do igarapé dos Educandos. Como se trata de um trecho da “cidade 
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flutuante” mais distante da frente de Manaus, se nota uma maior profusão de flutuantes de 

residência, indicada pelas formas das casas com suas roupas secando nos varais externos. 

Podemos considerar que, entre os nossos entrevistados, a primeira a chegar nesta outra 

fase da “cidade flutuante” foi Francisca Malta, indo morar na “Amazonense” em 1958, ela 

acabara de deixar o marido, procurando abrigo no flutuante da amiga “Nega”. A segurança 

dos tempos de tutelada por famílias de posses no rio Jutaí, depois em Manaus e do casamento 

com um oficial da Marinha tinham ficado para trás. 

No flutuante de “Nega” todo mundo trabalhava, ela e o marido tinham que sustentar 

suas filhas, Francisca e Maria. “Nega”, se lembrou Francisca, trabalhava no Café Pavilhão 

Oriental do senhor Lúcio, perto da feira, ao lado do Mercado Central e o marido, como tantos 

homens, “... fazia viagem em barco, embarcação”. Portanto, Francisca precisava fazer 

alguma coisa, Socorro logo iria nascer e não ficaria bem “abusar” da hospitalidade da amiga. 

Foi nos tempos em que ia fazer compra no Mercado Central com dona Armanda, sua 

tutora, que Francisca conheceu “Nega” já trabalhando no Pavilhão Oriental, “... de primeiro 

você ia no Mercado de madrugada, cinco horas da madrugada (...) você tinha que levantar 

cedo pra cinco horas tá lá no Mercado (...) aí depois você ia tomar café lá nesse Pavilhão 

Oriental (...) a ‘Nega’ trabalhava lá...”. 

Estes conhecimentos foram de suma importância a época em que Francisca resolveu se 

“esconder” do marido na “cidade flutuante”. Além de abrigo, foi ainda à própria “Nega” que 

falaria com Lúcio, pedindo a este para arrumar um serviço para Francisca no movimentado 

“Pavilhão Oriental”. 

Ali, Francisca trabalhou por quase um ano fazendo faxina, lavando louças e servindo a 

freguesia, formada principalmente por atravessadores, carregadores, marítimos, feirantes, 

vendedores, ribeirinhos que aportavam na orla para negociar suas mercadorias, moradores de 

Manaus que, como fazia a própria Francisca com dona Armanda, depois das compras no 

Mercado, iam todos tomar café no “Pavilhão” e ainda, lembrou Francisca, por “... esses 

gringos que chegavam” na cidade. 

“... a gente trabalhava assim cedo (...) pela parte da manhã a gente fazia faxina...” e 

em seguida preparava-se para a chegada dos clientes, “... servia nas mesas o café...” e “... 

quando era uma hora, tinha folga...”. Mas a questão foi que Francisca não ia ou, como me 

disse, “... não queria ir pra casa...”, trabalhava o dia todo no café do Lúcio, retornando para 

casa apenas ao cair do dia. 
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Suada poupança que Francisca foi confiando, depositando nas mãos de seu patrão, “... 

eu disse pra ele [Lúcio] que quando eu precisasse, eu ia pegar o dinheiro...”  e, para começar 

a criar sua filha, prestes a nascer, Francisca logo precisaria mesmo de suas suadas economias. 

Socorro nasceu, mas estranhamente o dinheiro continuou nas mãos de Lúcio e, para 

meu grande espanto, Francisca confessou, um tanto sem jeito, que simplesmente esqueceu-se 

da suada poupança: “A SENHORA ESQUECEU!?”, não pude conter o assombro. 

Segundo a mãe, Socorro chorava demais e a babá, moradora também em um flutuante 

das redondezas e que Francisca contratou para ficar com a filha, enquanto ela trabalhava no 

café, agüentou a choradeira estridente de Socorro apenas por duas semanas, o que dizer então 

da família de “Nega”, tendo que escutar dia e noite os berros de Socorro! 

Foi quando Francisca providenciou a mudança da casa de Nega. Falou com seu 

Messias, “... um senhor que fazia lá os flutuantes”, um carpinteiro também morador e 

trabalhador da “cidade flutuante”, vivendo das construções de casas que lhe encomendavam. 

Logo o flutuante de Francisca ficou pronto era próximo ao da amiga “Nega” e nem quando do 

pagamento dos serviços de seu Messias, Francisca se lembrou das economias deixadas nas 

mãos de Lúcio. 

Os choros da filha deviam agoniar e desesperar Francisca, mãe de “primeira viagem” 

que, por isto, não conseguia mais fazer direito seus serviços no café. A certa altura, quando 

conversava com a vizinha Luiza, lamentando sua situação, tomou uma decisão: “... eu não 

vou mais trabalhar, vou cuidar da minha filha...”, Luiza, por sua vez, a aconselhou: “porque 

tu não volta com teu marido”, mas Francisca se mantinha firme na decisão de não perdoar 

Elias, pelo menos por enquanto, “... não vou não” e, respondendo a vizinha, encontrou a 

saída: “... sabe que eu vou fazer? Eu vou lavar roupa pra fora...” , uma das duas alternativas 

de serviços, como nos contou Vivaldo Correa, para as mulheres na “cidade flutuante”. 

Desta forma, Francisca trabalhando no próprio flutuante, poderia, ao mesmo tempo, 

cuidar da filha recém nascida. As encomendas logo apareceram “... eu peguei inté uma roupa 

assim, lavava por peça...” para uns rapazes que moravam em uma espécie de república 

próxima a Igreja dos Remédios. 

Os jovens clientes, segundo Francisca, viviam viajando e “pagavam bem, não se 

importavam...” com os valores pedidos, e ainda iam deixar e buscar as roupas no flutuante de 

Francisca, “... só queria que fosse bem passado e bem lavado, é isso eles exigiam muito né e 

era assim que era a vida...” com algum dinheiro entrando e mais a ajuda de “Nega” que ao 
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passar pelo Mercado sempre trazia algumas coisas para Francisca, ela não sentiu falta dos 8 

mil cruzeiros deixados com Lúcio, “... eu sei lá que foi que passou na minha cabeça...” , falou 

Francisca que parecia já desistir de entender os motivos de tamanho esquecimento. 

Apenas em nosso último encontro ela conseguiu explicar porque esquecera suas 

economias. Além da ajuda de Nega, no tempo em que trabalhou no café ganhava muita 

gorjeta, especialmente dos tais “gringos” , concluindo, finalmente, que “... foi por isso que eu 

não me lembrei do bendito dinheiro (...) porque eles dando gorjeta aí você, pronto, acabou 

esquecendo do dinheiro...”; ela só lembraria destas economias quando, já morando no bairro 

da Raíz a partir de 1966, mexia em uma antiga caixa de documentos e encontrou a Carteira da 

Saúde exigida para a obtenção dos trabalhos na cidade, já tinham se passado quase sete anos. 

Certa tarde, Francisca passava as roupas e estava sozinha em casa, Socorro, que já na 

era a filha “muito chorona” de antes, adormecera, ela escutou alguém batendo na porta, era 

Elias Malta o marido de quem há mais de um ano fugira. O resultado da conversa, ela já nos 

contou, no entanto, ao longo das entrevistas, não estive mais seguro dos reais motivos que 

levaram Francisca a aceitar Elias de novo. 

Será que ela cedeu apenas às lamúrias de um homem ancião que se dizia muito doente 

ou também sentia falta do companheiro? Ou talvez ainda, o principal motivo não fosse tão 

nobre assim. A vida de Francisca, mesmo com as lavagens de roupas e a ajuda de “Nega” 

estava muito difícil, “... foi quando eu senti o peso da arrumação...” reconheceu Francisca, 

de estar criando sozinha uma filha pequena, cujas necessidades só aumentavam. 

Compaixão ou amor, voltar para a segurança (ou pelo menos para algo menos incerto) 

do casamento deve ter tido um considerável peso também na decisão de Francisca Malta, algo 

que ela, quase em tons de confissão, reconheceu apenas ao fim de nossa quarta entrevista, “... 

acho que foi por isso mais que nós voltamos, porque eu...”, ela interrompeu as palavras, ficou 

pensativa por uns instantes e, em seguida, soltou uma súbita gargalhada como se realmente 

tivesse redescoberto o grande motivo do perdão a infidelidade do marido. 

Alguma “feminista” mais radical poderia criticar a decisão de Francisca de voltar para 

Elias, ainda mais por conta de necessidades econômicas. Porém não podemos esquecer que, 

anteriormente, foi Francisca quem “ousou”, mesmo estando grávida, deixar o esposo e sua 

boa casa na Ramos Ferreira não se conformando com a traição de Elias. 

Ela conseguiu permanecer escondida por mais de um ano na “cidade flutuante”, 

morando primeiro no flutuante da “Nega” na “Amazonense” e, em seguida, adquiriu o seu 
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próprio flutuante. Mesmo sem nunca ter trabalhado antes, arregaçou as mangas no café do 

Lúcio, teve sua filha, trabalhou como lavadeira, sem contar que foi Elias quem a procurou 

pedindo ajuda e não o contrário. 

Creio que por tudo isto nossa entrevistada tenha se saído muito bem nessa 

“arrumação”  de ter “fugido” (aliás, pela segunda vez, lembramos que o seu casamento já 

tinha sido resultado de uma fuga) trabalhar fora, ser mãe solteira, erguer sua casa e, por fim, 

decidir aceitar o marido de volta. Elias, além do mais, também tinha responsabilidades com 

Francisca, com a filha, que acabara de conhecer, e com Carlos, o próximo filho. 

Creuza de Andrade que chegou na “Amazonense” no início dos anos sessenta também 

trabalhou em um comércio. Tratava-se, porém, de um restaurante flutuante próximo a sua 

casa de propriedade de uma “senhora já de idade” na época, por nome Ana e, por isso, 

Creuza acredita já ser “finada” . 

Diferente do Café Pavilhão Oriental em que trabalhava Francisca Malta, no restaurante 

de Ana os serviços aumentavam perto da hora de almoço quando Creuza, além de preparar o 

peixe frito, o arroz e a sopa, ainda servia no salão e lavava os pratos, “... tudo que é 

necessário fazer num restaurante...”, acrescentou. 

Para preparar as comidas, Creuza acordava cedo, ia para o restaurante, distante de sua 

casa apenas uma “ponte-rua”  e junto com Ana e seu esposo recebiam os peixes, verduras e 

farinhas, rotineiramente oferecidas pelos ribeirinhos que, por esta hora, também estavam 

chegando à praia do Mercado e na “Amazonense”. Depois do frenesi do almoço, Creuza ainda 

ajudava na limpeza do restaurante, retornando para casa quase no final da tarde. 

E o frenesi no horário de almoço no restaurante flutuante de Ana era grande, “... ia 

carregador, ia vendedor (...) nossa! Era tanta gente, muita gente (...) trabalhador ali por 

perto...” atravessadores, catraieiros, marítimos, estivadores da Harbour, feirantes e 

consumidores do Mercado. 

A concorrência, por sua vez, crescia também na mesma proporção; além dos 

restaurantes, cafés e tabernas na beira, como o Pavilhão Oriental, onde trabalhava Francisca 

Malta, tinham vários outros restaurantes e bares na “cidade flutuante”, tal como nos sinaliza 

as exclamações de Creuza de Andrade a minha pergunta: “na cidade flutuante, tinham outros 

restaurantes como o que a senhora trabalhava?”, ao qual ela respondeu com seu jeito e 

linguajar particular: “... Mo Deus! Mano, olha tinha comércio, tinha restaurante, tinha café, 

tudo que você pensar, tinha merendeiro, tinha mingau, tinha tudo que você pensasse ali...”. 
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Diferente do que sustentou Vivaldo Correa, afirmando que para as mulheres, naquele 

tempo, as opções de serviços eram quebrar castanha ou lavar roupa, na história de vida de 

Francisca Malta e Creuza de Andrade pudemos encontrar também outros trabalhos realizados 

por mulheres na “cidade flutuante”. 

É verdade que Francisca foi lavadeira, mas só depois de não poder mais trabalhar no 

café de Lúcio; Creuza também lavou roupa, mas como parte dos seus muitos afazeres 

domésticos nas três casas de família onde trabalhou tão logo “reimigrou”  para Manaus em 

1958 ou 59, portanto, antes de chegar na “cidade flutuante” e não podemos esquecer as 

“mocinhas” que faziam os serviços de babá ou, como mencionou Francisca Malta, trabalho 

de “reparar”  os filhos pequenos enquanto as mães não estavam em casa, tal como tentou a 

própria Francisca, sem grande sucesso, com a “chorona”  Socorro. 

Creuza me afirmou que “tinha babá, tinha muita empregada” doméstica que morava 

e trabalhava na “cidade flutuante”, sendo estes serviços destinados apenas “... as pessoas que 

tinha dinheiro é que contratava”, como os principais comerciantes do lugar. 

No entanto, Francisca Malta, frente as suas necessidades, mesmo não sendo deste 

segmento social, contratou uma babá para “reparar”  a filha e, ainda, no comércio flutuante 

de Djalma Cortezão nos Educandos, como me contou sua filha Edneia além das “... duas 

empregadas que o meu pai trouxe do interior...”, para trabalhar nos afazeres domésticos; 

ajudando no comércio de Djalma, ainda tinha um empregado, um “rapazinho” , morador num 

flutuante vizinho ao do patrão, o mesmo que salvou Edneia de morrer afogada. 

É preciso pensar ainda os serviços destas babás, empregadas e ajudantes dentro de um 

contexto cultural no qual, como nos mostrou a trajetória de Creuza, era e continua sendo 

comum, famílias de alguma posse em Manaus trazer do interior cunhantãs, moçoilas e 

meninos, geralmente órfãos, para trabalharem nas suas casas em troca de comida, abrigo e 

alguns agrados. 

Este devia ser o caso das duas empregadas trazidas do interior pelo pai de Edneia, a 

própria Creuza, havia perdido a mãe quando veio para Manaus trabalhar na casa de parentes 

de seu antigo patrão de Vila de Pedra, município de Barreirinha. Não precisava ter grandes 

somas para obter estes serviços, as moedas de troca como casa e comida eram suficientes em 

ambas, tanto Francisca Malta como Djalma Cortesão possuíam. 

À época da “cidade flutuante”, no entanto, Creuza trabalhou basicamente no 

restaurante flutuante de Ana, ela não quis mais saber de trabalhar em casa de família, seja na 
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cidade em terra, seja na “cidade flutuante”. Ainda que no restaurante fizesse serviços 

domésticos como cozinhar, lavar e limpar, isto, para ela, em nada lembrava os tempos de 

“escravidão em casa de patroa” dos quais nos contou; para a primeira de suas “sinhás” da 

cidade, inclusive, ela quase perdeu as mãos. 

A relação no restaurante flutuante de Ana era diferente, com horários previamente 

combinados, vencimentos pagos, horário de almoço e uma rotina de serviços que, para 

Creuza, não lembrava em nada as longas jornadas nas casas de família lhe rendendo apenas 

comida, casa e algumas humilhações. 

Creuza nunca mais trabalhou como empregada doméstica, mesmo depois de sair da 

“cidade flutuante” trabalhou por quatro anos como “prestamista” no Nacional Futebol Clube 

e hoje, de vez em quando, volta a vender comida em um centro de consumo perto de sua casa 

no bairro da Cidade Nova. 

Em meio às narrativas que Creuza me fazia sobre os seus serviços, pudemos conhecer 

Ana, sua patroa, em uma função incomum para uma mulher: dona de um comércio na “cidade 

flutuante”, pelo menos é isto que apontam tanto as pesquisas de Serra e Cruz, como os longos 

levantamentos de Mathias Lenz nas quais as profissões das mulheres aparecem ora por 

intermédio de insólitas classificações como “Domésticas não remuneradas” e “Prendas 

domésticas”, ora apenas como lavadeiras e balconistas dos cafés e restaurantes flutuantes, 

caso de Creuza.295 

Lembrando destas leituras, ainda perguntei a Creuza pelo marido de Ana que ela havia 

antes mencionado, mas Creuza foi categórica, Ana “... não tinha o nome dele...”, mantinham 

uma relação de concubinato, costumeira entre os segmentos populares da sociedade. Creuza 

sabia muito bem disso, a relação com Luiz, “pai dos meus filhos”, era baseado nesta forma de 

casamento; por tudo isso, Creuza reafirmou a posse do restaurante por parte de Ana, “... era 

dela, era dela mesmo, ele só vivia com ela, mas não era dele, era dela...”. 

Creuza conseguiu o emprego com Ana, por meio de uma antiga convivência mantida 

desde o tempo em que Ana tinha um pequeno restaurante em terra ao lado do Mercado, “... eu 

já me dava com a dona do restaurante, só que antes dela ser dona de restaurante, ela tinha 

outro pequeno lá no lado do Mercado” em fins da década de cinqüenta. Foi quando Ana 

percebeu as melhores oportunidades de vendas oferecidas nos flutuantes estacionados nas 

estratégicas águas ali perto. 

                                                 
295 SERRA e CRUZ. Op.Cit., p. 47 e LENZ, Mathias. Op.Cit., p. 50, respectivamente. 
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Creuza não sabe “... como foi a transação dela...”, só lembra que Ana “... comprou 

um restaurante maior em flutuante, porque lá tava melhor...”, era estratégico tanto para as 

vendas de comidas e bebidas, como para a obtenção dos comestíveis necessários ao 

restaurante, trazidos pelos lavradores interioranos, além do que, por esta altura, aportar na 

praia do Mercado, devido ao congestionamento de flutuantes, era algo já quase impossível. 

Além da clientela dos tempos do restaurante em terra, me explicou Creuza, “... você 

sabe que na cidade flutuante eram vários que trabalhava, mas as pessoas tem o seu local de 

preferência, onde gosta de comer né...”, somaram-se ainda os passantes e viajantes das 

embarcações e os próprios canoeiros agricultores que, depois de vender seus comestíveis a 

Ana, ficavam ou voltavam ali para almoçar o peixe frito e o arroz preparados por Creuza. 

Entre os “vários que trabalhava” na “cidade flutuante” mencionados por Creuza: 

comerciantes, carregadores, vendedores, atravessadores, um em especial ela nunca 

pronunciou, “Negócio de mulher (...) não posso citar o nome, o senhor sabe o que é!”. 

Realmente, a partir de informações levantadas anteriormente, sabia se tratar da 

delicada questão da prostituição, prática tradicionalmente experimentada nos arredores 

portuários de qualquer cidade e, neste sentido, também presente nos espaços flutuantinos 

situados entre o Porto da Harbour e o Porto de Catraias do bairro dos Educandos.296 

Todavia, o que me chamou a atenção na fala de Creuza foi o sentido do “indizível” 

com o qual ela expressou o assunto, significados que, alimentados também por silêncios e 

reticências, pude notar ainda na narrativa de outras entrevistadas. 

Francisca Pereira da Silva, nesta altura da conversa, reservou-se ao completo silêncio, 

deixando a fala ao filho. Francisca Malta, depois de alguns “é” , deixou claro que não queria 

lembrar e falar sobre o tema. Para estas mulheres, conversar comigo, homem e quase 

desconhecido, sobre este assunto, além de um tanto embaraçoso, poderia significar 

lembranças relacionadas às infidelidades conjugais, das quais, todas elas me narraram. 

O casamento “oficial” de Creuza, por exemplo, em Vila de Pedra, mal completara três 

meses quando seu marido veio para Manaus e “arranjou uma mulher”, abandonando Creuza. 

Já Luiz, o “pai dos meus filhos”, teve como amante outra empregada do mesmo restaurante 

                                                 
296 A historiadora Maria Luiza Pinheiro em seu mestrado, a partir da categoria dos estivadores estudou os 
trabalhos e conflitos no Porto de Manaus das primeiras décadas do XX. No que tange a questão da prostituição 
na “cidade dos estivadores” Pinheiro comentou: “Não por acaso ela [prostituição] generalizou-se e enraizou-se 
no entorno da zona portuária, numa proximidade nada casual...”. PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. A Cidade 
Sobre Os Ombros: trabalho e conflito no Porto de Manaus – 1899-1925, p. 71.    
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flutuante onde Creuza trabalhou e quando da breve separação, ela só aceitou a reconciliação 

depois de impor uma condição “... você vai acabar com toda senvergonice...”. 

Se para as mulheres a prostituição assumiu fortes significados de tabu, entre os 

homens com quem conversei, pelo contrário, foi sempre retomado de forma natural, etapas da 

vida cujas narrativas procuram reafirmar identidades não apenas as de natureza masculina, 

como a própria condição de cidade dos flutuantes que, como sustentaram alguns, possuía de 

tudo, “... tinha até meretrício...”, destacou JM e Mário dos Santos, logo sublinhou, “... todo o 

tipo de atividade que tinha em terra, também tinha na cidade flutuante”. 

Mesmo os mais jovens a época como João Bosco Chamma e Francisco Pereira não se 

furtaram aos comentários. Uma das primeiras coisas que João lembrou foi sobre as “casas de 

prostituição” que estavam no seu caminho entre a beira e os flutuantes no meio do rio onde ia 

pescar. Francisco, melindrado pela presença da mãe na sala, apenas comentou “... tinha 

muitas prostitutas nos flutuantes sim...”; logo em seguida, sua mãe, subitamente, tomou a 

palavra mudando radicalmente o assunto, começando a me contar sobre um terremoto 

acontecido na cidade por volta de 1966, ao qual Francisco acompanhou de imediato. 

Segundo a historiadora Maria Luiza Ugarte Pinheiro, o “comércio do corpo” em 

Manaus, só fez aumentar com a crise da borracha acentuada desde o fim da Primeira 

Guerra.297 Representando uma dramática saída para esposas abandonadas e viúvas, cujas 

responsabilidades com uma prole numerosa muitas vezes as empurravam para a vida no 

meretrício nos arredores da zona portuária e nos subúrbios de Manaus. 

Mercado também sempre realimentado por meninas interioranas que iam para a capital 

à procura de serviços, como as lembradas pelo entrevistado Vivaldo Correa “... as filhas 

ficava moça, 13, 14, 15, 16 anos vinha atrás de emprego...” e algumas, seguiu contando 

Vivaldo, até arrumavam um “empregozinho” como lavadeiras e/ou na fábrica de castanhas, 

“... quando num se prostituia né, num se jogasse, se metia na prostituição...” concluiu. 

Longe de se jogar ou se meter na prostituição, estas moças lembradas por Vivaldo 

eram, na maioria das vezes, caboclas e cunhantãs órfãs, algumas tuteladas e outras trazidas 

para trabalharem em casas de família na capital, e, depois das primeiras violências, 

humilhações e abandonos poderiam ser impelidas a negociar seus jovens corpos pelos 

territórios mais promissores de Manaus, entre os quais, foram se tornando bastante sedutor os 

espaços da “cidade flutuante”. 

                                                 
297 PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. Op.Cit., p. 72. 
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Como lembrou Mário dos Santos, se até por volta de 1959 (quando foi embora de 

Manaus), as prostitutas apenas trabalhavam na “cidade flutuante”, contratadas pelos donos 

dos muitos bares existentes sobre as águas ou atraídas pelo movimento de potenciais clientes 

nestes lugares; com o passar do tempo, a exemplo de outros trabalhadores que procuravam 

morar próximo aos seus locais de serviços, várias prostitutas também foram fixando 

residência na “cidade flutuante”. 

O compasso deste processo percebe-se em meio às lembranças narradas por Mário: 

 
... as vezes elas moravam em terra e trabalhavam, eram contratadas para trabalhar nos 
flutuantes e quando isso foi se consolidando elas passavam a morar nos próprios flutuantes; 
[eram] contratadas se fosse bonitinha, caboquinha bonita, essas coisas, atraente, então ela era 
chamada de noite pra... ir pra lá. Então algumas passaram a morar mesmo, por lá mesmo... . 

 

Se na Manaus em terra era mais comum as prostitutas morarem nos arrabaldes 

distantes do Centro onde iam apenas para trabalhar nas ruas próximas ao Porto, na “cidade 

flutuante”, pelo contrário, elas habitavam justamente as áreas mais centrais da “cidade”, ou 

seja, os espaços próximos a beira em uma proximidade com os demais moradores, pouco 

observada nas ruas, vielas e becos do perímetro Central de Manaus. 

Francisco Pereira, morador, a partir de 1963, em uma vila de quarto na “Amazonense” 

me contou que entre seus vizinhos estavam as muitas prostitutas narradas acima, “... morava 

junto, nós morava aqui, as prostitutas moravam desse lado...”, em frente de sua rua, 

provavelmente nas muitas “estâncias flutuantes” levantadas por Serra e Cruz, “... 

verdadeiros prostíbulos de mais ou menos 6 metros quadrados...”, destinados, segundo os 

autores, a este fim.298 

No entanto, nos arredores da mesma estância flutuante de Francisco e Francisca 

Pereira da Silva e seus outros vizinhos, diferente do que suspeitavam Serra e Cruz, ganhavam 

a vida de outra forma. 

A família de Francisca da Silva, entre os meus entrevistados, foram os últimos a 

chegar na “cidade flutuante”. Dona Francisca, de agricultora nas várzeas de Coari, no Rio 

Copeá e na fracassada empresa agrícola no rio Tarumã, em Manaus, na “Amazonense”, como 

as suas vizinhas, também abraçou os serviços de lavadeira. 

Os trabalhos, começou a me contar Francisca, eram no próprio flutuante, ali lavava 

com a água do rio, secava, “... a gente tinha corda, metia um pregador...”, engomava os 

                                                 
298 SERRA e CRUZ. Op.Cit., p.38. 
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muitos paletós “... tinha [que] botar goma, tudinho, fica bem durinho...”, para só em seguida, 

passar todas as roupas com um pesado ferro alimentado por carvão em brasa. 

”... tudo nós lá, que morava no flutuante...” vivia das lavagens de roupa, me afirmou 

Francisca, porém, ela deveria ser uma das mais zelosas em seus afazeres, tanto que, por quase 

10 anos, teve como freguês uma das famílias mais importantes da cidade, a Miranda Correa, 

cujo “seu doutor Deoclécio” era dono da Cervejaria e Fábrica de Gelo Miranda Correa, 

localizada no igarapé de São Raimundo. 

Ao contrário de Francisca Malta e Creuza de Andrade, Francisca da Silva nunca 

mencionou dinheiro como forma de pagamento de seus serviços junto aos Miranda Correa, a 

forma de pagamento de suas lavagens, representava uma continuidade das relações de trocas 

que ela mantinha com os regatões em seus interiores de origem. 

Francisca da Silva, diferente de Francisca Malta que preferia receber por peças de 

roupa, recebia semanalmente e era justamente nas sextas ou sábados, como me narrou 

Francisca da Silva, que a esposa de Dioclécio Correa mandava chamá-la para acertar os 

serviços, “... ela dava rancho pra mim...”, ao que acrescenta Francisco, “... dava brinquedo 

pra nós (...) nosso patrão mermo que a mamãe lavava roupa pra ele...” e, concluindo 

Francisca, “... tudo eles dava pra nós”. 

A princípio, a ternura com o qual mãe e filho lembraram dos patrões pode suscitar 

uma ingenuidade de ambos frente as enganações dos moradores abastados  da cidade. No 

entanto, não esqueçamos que desde as várzeas de Coari Francisca sabia muito bem as coisas 

que necessitava nas trocas; o rancho que recebia da esposa de Deoclécio, provavelmente 

formado por enlatados, arroz, farinha e feijão garantiam a alimentação dela e dos outros 

quatros filhos, sem contar que dinheiro como moeda de troca, mesmo na principal cidade do 

Estado, era algo comum mais nas grandes transações comerciais. 

A ternura era mais uma gratidão que Francisca e Francisco tinham para com Deoclécio 

que, com a sua influência na cidade, conseguiu, anos depois do fim da “cidade flutuante”, 

aposentar Francisca por invalidez; suas mãos não agüentavam mais lavar roupas. Francisco 

lembra bem deste difícil momento pelo qual passaram: “... ela foi acidentada, aí não podia 

trabalhar, aí mermo não podia lavar roupa porque, aí ficava aquele chibé na mão dela...”.299 

                                                 
299 O chibé com o qual a mão de Francisca ficou parecida, segundo seu filho, seja a hiper sensibilidade da pele de 
suas mãos aos esforços das lavagens e, especialmente, aos produtos químicos rotineiramente usados, levando a 
perda de pele e ao aspecto aguado das mãos, tal como um chibé.      
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De qualquer forma, dinheiro era necessário para Francisca, principalmente para pagar 

o aluguel de Cristóvão e este vinha de outras lavagens de Francisca, mas principalmente dos 

serviços de Francisco e Otávio na feira do peixe do Mercado Público para onde, às cinco 

horas da manhã, os dois iam vender sacos para os compradores de peixe “... parece que era 

800 e poucos cruzeiros...” que custava cada um dos sacos, “... taqui um saquinho pra você 

levar seu peixe...” era a tática de convencimento dos irmãos junto aos consumidores. 

Outra área de venda de Francisco e Otávio no Mercado era os “cercados” dos bichos 

de casco: tartaruga, iaça, tracajá e outros. Lá não eram os sacos propriamente que eles 

vendiam, mas o carregamento dos animais comprados pelos consumidores, “... a gente 

carregava pra ir lá pro carro dele, levava pro carro dele, era o nosso serviço, pagava a 

gente, a gente levava pra mamãe...”, que juntava os trocados em algum lugar “secreto” do 

flutuante, o final de semana se aproximava e o aluguel de Cristóvão também, “... nós 

começemo trabalhar, vender aqueles saquinho pra puder sobreviver e paga o nosso aluguel; 

era tudinho ali, nós não tinha casa”. 

A época em que a família chegou na “cidade flutuante”, 1963/1964, ela já tinha se 

transformado em alvo de reportagem de vários veículos de imprensa e ainda, atração turística 

nacional e internacional, mas, para Francisco e tantos outros moradores do lugar, muitos dos 

“gringos”  que freqüentavam o Café Pavilhão Oriental em que trabalhava Francisca Malta, 

representavam também fonte de rendas. 

Podia ser um serviço ocasional ao sabor dos navios que chegavam a Manaus e que 

antes de atracar nas docas da “Harbour”  davam uma “parada” para os turistas contemplarem 

a “cidade flutuante”. Momento não apenas para vender e trocar objetos da floresta pelas 

quinquilharias urbanas, mas também para transportar os forasteiros e suas compras entre a 

“cidade flutuante”/Manaus e os navios. 

Francisco da Silva, nestas ocasiões, se associava a um catraieiro que conhecera no 

Mercado e juntos faziam este trânsito, “... vinha tudo di canoa (...) nesses navios, 

principalmente quando era aqueles navios grande (...) fazia transporte pra eles da feira, era 

assim, catraia que chamavam”. 

Em uma revista Manchete de 1963, cuja reportagem de destaque era a “cidade 

flutuante”, pudemos entrever o momento da chegada de um grande navio motivando, por 

parte dos moradores, a esperança de serviços e negócios e, por parte dos forasteiros, muita 

curiosidade para com aquelas pessoas em suas canoas de venda, transporte e moradia: 
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IMAGEM XXVI 

 
Fonte: Revista Manchete, Ao Longo do Amazonas de 07 de Setembro de 1963. 

 

“... não havia desavença lá, só sei que era assim...”. 

 

Foi o que Creuza de Andrade me disse quando lhe perguntei sobre brigas, discussões 

ou qualquer outro crime, delito na “cidade flutuante”. O sentido das palavras de Creuza segue, 

praticamente, em todas as respostas obtidas com os outros entrevistados quando perguntados 

sobre o mesmo assunto. 

Creio que a semelhança destas respostas seja conseqüência da Manaus violenta e 

perigosa que hoje todos nós vivenciamos. É sempre desta cidade atual que os entrevistados 
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partem para analisar a “cidade flutuante” na qual viveram e trabalharam cinqüenta, sessenta 

anos atrás. Sebastião Garcia, por exemplo, foi enfático: “... hoje em dia, pra aquela minha 

época aqui, tá diferente e horrível”. 

Em nenhum outro ponto de nossos diálogos, esta analogia de tempos e lugares se 

mostrou tão forte e presente como na questão dos possíveis crimes e violências que eu 

procurava iluminar no interior da “cidade flutuante” e ainda nas próprias margens de Manaus, 

maior ancoradouro da cidade sobre as águas. 

Assim, ao longo das entrevistas, a Manaus de hoje com seus sérios problemas de 

segurança pública, deixando a mercê da própria sorte centenas de moradores, sempre se 

contrapôs a cidade de antes, tornando-a, por isso, mais serena e cordial, reflexo da própria 

cidade pequena, pacata, o “porto de lenha” reconstruída nas narrativas dos depoentes ao 

longo do primeiro capítulo. 

Nestes termos, um acontecimento ocorrido quando do meu terceiro encontro com 

Francisca Malta, realizado em Março de 2008, que antes me havia passado despercebido, 

quando das reflexões sobre crime e violência na “cidade flutuante” foram assumindo fortes 

significados. 

A entrevista, propriamente, mal ocorreu, nós conversamos brevemente e não pude 

entrar em sua casa. Francisca estava sozinha, “trancada”, a filha caçula Maria de Lourdes com 

quem mora, havia saído para o trabalho e, como me justificou Francisca, sua “clausura” se 

deu em virtude de tempos atrás na cidade ter ocorrido um brutal homicídio de uma anciã com 

mais ou menos a sua idade. 

Deste modo, Maria de Lourdes quando sai deixa-a “trancada”, lamentei, mas procurei 

entender a atitude de seus familiares. Não senti mágoa nas explicações de Francisca, pelo 

contrário, percebi mesmo uma concordância com as medidas dos filhos e netos; fiquei do lado 

de fora e conversamos pelas brechas da garagem. 

Isto não significou, porém, que os entrevistados não me narrassem histórias de delitos 

na “cidade flutuante”, algo que foi acontecendo à medida das minhas insistências ao longo de 

duas, três ou quatro conversas. Não insisti porque duvidava das histórias de tranqüilidade do 

lugar que eles, em regra, destacavam, mas, as necessidades e demandas sociais da “cidade 

flutuante” que não paravam de crescer, motivando disputas por espaços e serviços, sempre me 

fizeram colocar em cheque a tradicional mansidão dos moradores e a quietude do lugar. 



 282

Nestes termos, além de me atentar para as entrelinhas, silêncios e reticências das 

narrativas orais, procurei ainda em outros discursos da cidade, como os da imprensa, um 

contraponto para “cidade flutuante” que eu procurava reconstruir. 

Creuza, antes de me afirmar a falta de “desavenças” me contou que lá na “cidade 

flutuante”, “... ladrão dava, isso dava, mas era muito pouco naquela época...”, e nada 

comparado a “... perversidade que tem hoje...” e, os ladrões do lugar que lembrou, não 

assaltavam as pessoas assim com fazem hoje que “... é um assalto que não tem fim...” em que 

não faltam armas de fogo, hoje é “... uma perversidade, um estupramento, nada isso tinha...”. 

Ela ainda explica à serena “cidade flutuante” que lembra, pelo fato de ali ter pouca 

gente, dando ao lugar uma atmosfera familiar, “... todo mundo era assim unido...”; clima 

doméstico este, reiterado por outro morador, Francisco da Silva para quem nunca faltaram 

camaradagens entre os vizinhos, recordando inclusive da cortês conversa que mediava às 

partes: “... ei vizinho me arranja isso aqui, dá pra me arranjar? O vizinho respondia: não, 

pois não, era assim...”. 

No entanto, a época de Creuza e Francisco, a “cidade flutuante” não tinha nada de 

“gente pouca”, mas já superava a casa dos quase dez mil moradores e, afora os antigos 

bairros de Educandos e Cachoeirinha, era mais povoada do que a maioria das outras 

ocupações urbanas de Manaus contemporânea a expansão da “cidade flutuante” a partir da 

década de cinqüenta.300 

Quando conversava com Francisca Malta pelas brechas de sua garagem, ela, 

lamentando a atual Manaus violenta que provocou a sua “prisão”, foi se lembrando, 

nostalgicamente, da tranqüila “cidade flutuante”, onde morou e trabalhou; ali, enfatizou 

Francisca, “... não tinha esse negócio de briga (...) num tinha, num era assim como hoje em 

dia não, hoje tá uma coisa tão violenta, tá tão demais né?”; ela esperava pela minha resposta, 

o que, prontamente concordei. 

Longe de uma relação paternalista com meus entrevistados, concordei com Francisca 

porque, além de eu ser morador e pesquisador na atual cidade de Manaus, a “clausura” 
                                                 
300 Refiro-me aos bairros de Petrópolis, São Francisco, Santo Antônio, Glória, São Jorge, Santa Luzia, São 
Lázaro e outros mais. Se compararmos o último dado demográfico da “cidade flutuante” levantado por Lenz nos 
primeiros meses de 1966 e que apontam 11.400 moradores com os dados da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico do Estado do Amazonas (CODEAMA) sobre população dos bairros de Manaus de maio do mesmo 
ano, podemos ter outra noção da expansão demográfica da “cidade flutuante”. Como mencionado apenas 
Educandos com 17.125 moradores e Cachoeirinha com 25.535 sobrepujavam a cidade sobre as águas que 
superava ainda o mais antigo bairro da cidade, São Raimundo com seus 7.726 moradores. Cf. respectivamente, 
LENZ, Matias Martinho et. al. Op.Cit., p. 07 e Revista da CODEAMA. Manaus, Estudos Específicos – “A 
Cidade de Manaus”, nº 18, p. 04.         
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voluntária de Francisca, realçada pelas brechas da garagem, pela qual mal nos víamos, eram 

as explicações mais do que emblemáticas para a Manaus violenta de hoje que eu e Francisca 

Malta experimentávamos. 

Ainda assim, em conversas futuras, fui retomando a estas delicadas questões e me 

atentando para a narrativa de Francisca, surpreendi algumas intranqüilidades que sacudiam a 

própria rua da “cidade flutuante” na qual ela morava, as quais, vez por outra, vinham de 

relance em meio às nostalgias de suas histórias que ela deixava “escapar” de sua memória. 

Comicamente, ela recuperou os grandes “perrengues” pelos quais passava a sua 

comadre e vizinha, ameaçada de surras todas as vezes que Leandro, seu esposo, chegava 

bêbado em casa, “... ele queria matar a mulher e ela corria na cidade flutuante...”, 

despertando a atenção por parte dos moradores das redondezas, entre o quais, além de 

Francisca Malta, estavam Creuza, Vivaldo e Francisca da Silva, os quais, possivelmente 

acompanharam alguns destes episódios que, para a esposa de Leandro, estavam longe de 

serem engraçados. 

A história da comadre de Francisca me remeteu ao “memorial de infância” do escritor 

e antigo morador do bairro de São Raimundo, Áureo Nonato, cujo um dos “Tipos populares” 

que nunca esqueceu foi João Baú; catraieiro de “meia idade” do bairro que, por não ter as 

pernas, se apoiava sobre um baú de madeira e “vivia num flutuante, perto do porto das 

catraias...” onde travava verdadeiras brigas, “constantes e ruidosas”, com as muitas 

mulheres que teve: 

 
Eram gritos inquietos e doloridos que partiam de quando em vez do flutuante, marcando 
presença no folclore local. 
Outras vezes, o pobre homem era jogado para fora do flutuante como um traste, nas águas 
mansas do igarapé. Entre risos e chacotas, os outros catraieiros, seus colegas, socorriam o 
indefeso João Baú.301 

 

Os catraieiros das lembranças de Áureo Nonato, por sua vez, me fizeram lembrar os 

variados e assíduos freqüentadores do restaurante flutuante em que trabalhava Creuza de 

Andrade e o próprio café em terra onde trabalhava Francisca Malta, adjunto ao Mercado 

Central: carregadores, vendedores, atravessadores, canoeiros, marítimos e outros serviços 

todos ligados ao rio. 

Creuza também destacou os catraieiros, no entanto, menos como fregueses no 

restaurante flutuante de Ana e mais como cúmplices da cidade lúdica na qual, para ela, estes 

                                                 
301 NONATO, Áureo. Op.Cit., p. 45-46. 
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trabalhadores eram um dos principais parceiros nos “negócios de mulher” que ela seguiu não 

pronunciando o nome. 

Nós mal havíamos começado a conversar e Creuza, logo depois de exaltar a grande 

quantidade de casas comerciais da “cidade flutuante”, sua fala foi se tornando mais reticente, 

seus gestos mais melindrosos, Creuza começou a falar dos muitos bares que ali também 

existiam, das “coisas que eu não posso citar o nome” e, como causa final das poucas 

sociabilidades que, para Creuza, comprometiam a tranqüilidade do lugar, ela sublinhou os 

“muitos catraieiros”, os quais, na “cidade flutuante” moravam, trabalhavam e se divertiam. 

Para Creuza, as relações sociais que bares, “negócios de mulher” e catraieiros 

produziam,302 sempre foi uma das poucas censuras dela para com a “cidade flutuante”, ou 

talvez, menos que uma condenação, representasse uma preocupação, não podemos esquecer 

que o marido de Creuza, Luiz, também tinha a profissão de marítimo, portanto serviço ligado 

ao rio e às beiras; muitas das diversões que o atraía a bebida, ao jogo e as aventuras 

extraconjugais, estavam fartamente presente em sua vizinhança e caminhos do rio, dissabores 

do casamento que Creuza, ao longo de três entrevistas, sempre “desabafou”. 

Francisca da Silva, também abandonada pelo marido que veio para Manaus e não 

voltou mais, foi outra que, de forma velada, associou as prostitutas, suas vizinhas na “cidade 

flutuante”, as poucas violências e distúrbios ali ocorridos. Depois de seu filho Francisco da 

Silva me assegurar que “... naquele tempo num tinha violência...” mesmo nas muitas festas 

perto da estância flutuante onde moravam, especialmente aos sábados, a única intervenção 

que Francisca fez neste momento da entrevista, foi para dizer: “... não tinha violência [mas] 

tinha muitas prostitutas nos flutuantes...”, em seguida, calou-se por um bom tempo. 

Nesta altura da conversa, pensei que Creuza de Andrade, ao menos em seu território 

de trabalho, fosse começar a me contar alguns atritos produzidos pelos fregueses que ali iam 

almoçar. Todavia, a tônica da tranqüila e familiar “cidade flutuante” não apenas permanecia 

como era explicada pela entrevistada. 

No restaurante flutuante onde Creuza trabalhava, a calmaria era garantida, como ela 

enfatizou, por não vender bebidas alcoólicas, “... só bebia assim, refrigerante, essas coisa, 

sopa né...” e a proprietária Ana nunca admitiu qualquer jogo de azar nas dependências de sua 

casa comercial, restrições que, com certeza, deviam afastar os amantes do carteado e da 

                                                 
302 Sobre estas sociabilidades uma obra emblemática é CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: o 
cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da belle époque, 2001.  
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bebida, garantindo, assim, como concluiu Creuza, a pacata “cidade flutuante” onde ela 

morava e trabalhava. 

Rotina semelhante ocorria no Pavilhão Oriental de Francisca Malta, que nunca 

mencionou a venda de quaisquer bebidas alcoólicas, além disso, o estabelecimento era aberto 

apenas para os cafés matutinos num horário, entre as cinco e nove da manhã, impróprio para 

as práticas boêmias comuns pelas noites e madrugadas. 

Então, resolvi “sair” do café em terra de Francisca Malta para o seu flutuante 

perguntando sobre possíveis delitos pela vizinhança e apesar dela continuar reafirmando que 

na “cidade flutuante” “... era tranqüilo né, não tinha esse negócio de briga...” , ao longo das 

conversas, além dos “perrengues” de sua comadre com o marido bêbado narrados por 

Francisca, ela se lembrou ainda que, certa vez, “... agora mi lembro...”, das festas que 

animavam os bares flutuantes, “... tinha um lugar que tinha uma festa na cidade flutuante!”. 

Francisca pouco se importava com estas diversões, ela e o marido não gostavam de 

festa mesmo! Ainda assim, ela recordou com detalhes da noite quando escutou uma 

“correria”  lá fora; ao abrir a porta, viu que se tratava de um soldado da Policia Militar lhe 

pedindo guarida por estar fugindo de uma festa onde “... o pessoal tava brigando...” e para 

complicar a situação do jovem soldado, policiais em serviço chegaram ao local e como 

explicou o militar para Francisca, “... sabendo que nós samo soldado, nós vamo preso...” . 

Francisca repreendeu o soldado em fuga, “... bonito heim!”, o advertindo ainda que 

ele havia procurado esconderijo no lugar errado; Elias Malta, marido de Francisca, era militar 

de carreira das Forças Armadas, cuja imagem consagrada era a do braço forte, idôneo, 

salvador e do comando responsável por uma “revolução” recém precipitada em todo país. 

“Ele  [advertiu Francisca] é Primeiro Tenente e é do Exército!” e tinha acabado de se 

deitar para escutar o rádio, passatempo predileto de Elias, o que só aumentaria sua raiva se 

fosse incomodado, ainda mais por irregularidades de um companheiro de farda. Ouvir isto, 

como deu a entender as narrativas e gargalhadas de Francisca, provocou arrepios no PM em 

fuga exclamando, “... pelo amor de Deus! Eu saí do fogo pra cair na brasa...”, não lhe 

sobrando alternativa se não continuar em sua “correria”  pelas vielas e becos da “cidade 

flutuante”, porque se fossem pegos, explicou Francisca, “... eles iam preso...”, ainda mais que 

ele estava fardado, como destacou a entrevistada. 

Mesmo sempre realçando que “... era tranqüilo, não tinha esse negócio de briga...”  na 

“cidade flutuante”, Francisca comentou que uma das coisas mais irritantes para o seu marido 
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eram os favores que alguns vizinhos lhe pediam por conta de problemas com as autoridades 

policiais. Mesmo reclamando, Elias usava de sua influência para soltura de algum vizinho 

preso, por “besteirinha”, segundo Francisca: jogos, brigas e bebida, “... meu marido tinha 

raiva de quando assim eles tavam brigando, se o pessoal chamavo, que aí ele tinha que 

buscar o pessoal preso, soltar...”. 

Soldados e recrutas se metendo em confusões pela cidade nunca foi novidade para 

uma historiografia recente. Em regra, tratava-se de jovens e, como tais, procuravam diversões 

e prazeres pela noite. Após envergarem a farda, sobretudo,303 junto com os símbolos que esta 

representava, saíam pela cidade exibindo-se, arrotando valentia, procurando por aventuras e 

diversões que, entre outros espaços de Manaus, os bares, tavernas e baiúcas dos becos e 

labirintos da “cidade flutuante”, ofereciam a contento. 

A imprensa da época em que Francisca Malta já era moradora da “cidade flutuante” 

também recriminava em seus cadernos diversos “... militares que usam e abusam da farda 

que envergam”, como o soldado da Polícia Militar, Mario Martins de Souza, de 20 anos de 

idade, que, estando fardado em uma festa nas “... casas de diversões públicas...” situada no 

igarapé da Cachoeirinha, teria arrumado confusão em meio à bebida e ao jogo de azar, sendo 

ferido à faca por outro rapaz desconhecido que fugiu do lugar. 

Segue a nota pedindo ao Comandante da corporação “... enérgicas providências” 

contras os soldados que “... tomam atitudes desrespeitosas, embriagando-se, cometendo 

desatinos (...) em casas de diversões, arraiais, tabernas e bares do centro e arrabaldes, onde 

é trivial encontrarem-se diversos praças da P.M.” o que estaria comprometendo a reputação 

daquela instituição.304        

Neste sentido, fui ter novamente com Vivaldo Correa que desde janeiro de 1957 era 

policial militar do Estado e antes havia sido recruta no 27º Batalhão de Caçadores do Exército 

na expectativa de encontrar mais relatos de militares envolvidos em delitos e desordens pela 

“cidade flutuante”. 

                                                 
303 Na década de quarenta, por exemplo, os soldados da borracha, “arigós” em sua maioria, usavam a farda 
menos para trabalharem nos seringais e mais como chamariz em suas diversões pelos espaços urbanos de 
Manaus. A própria Francisca Malta, recordando de seu pai “arigó” me disse: “... os arigó gostava duma pinta 
meu irmão que era uma coisa horrível”. Benchimol já nos contou que era fácil reconhecer os soldados da 
borracha, “... com seu uniforme típico (...) andavam aos bandos a procura de emprego, de estâncias para morar, 
da ‘petisqueira’ e da birosca para comer a sua ‘gororoba’, do boteco para beber a ‘maldita’ (...) das festas e 
dos ‘arrasta-pés’ dos bairros pobres, onde iam a procura de diversão; não raro, transformavam-nas em cenas 
de bebedeiras, de valentias e de ‘pega-pra-capar’ ”. Cf. BENCHIMOL, Samuel. Op. Cit., p. 361.    
304 Diário da Tarde. Manaus, “Ferido a Faca um Soldado da Polícia Militar do Estado – Militares que usam e 
abusam da farda que envergam” de 05 de Janeiro de 1958.   
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Todavia, o soldado “festeiro” narrado por Francisca Malta e os desordeiros 

denunciados na imprensa da época, pelo discurso de Vivaldo se tratavam de uma grande 

exceção, quase uma vergonha para a corporação defendida por ele tal como havia feito 

quando de suas explicações e justificativas para com os serviços dos atravessadores, nos quais 

ele havia trabalhado anos antes. Vivaldo, em nosso último encontro, foi logo me dizendo: 

“não tinha diferença não”. 

Vivaldo não se lembrou de nenhum companheiro metido em confusões por ali e 

mesmo na Manaus como um todo, destacou sim as providências em favor de seus vizinhos, 

que ele, a exemplo de Elias Malta, na condição de autoridade ali, sempre tomou contra 

pequenos furtos, “brigas de cachaça” e os comuns afogamentos, “... isso tinha (...) dentro da 

medida do possível eu fazia...”, seguiu me contando; ou então, em confusões maiores, pedia 

de imediato o “... auxílio da PM, de um colega ou da Polícia Civil...” . 

Mas nada que abalasse seriamente a tranqüilidade do lugar porque, além da Polícia 

fazer sua parte, “... vigiando a rua, a beira...” e as águas, “... apanhava a embarcação e ia 

lá” , a paz era garantida, sobretudo, pelo próprio tempo de um passado sempre melhor e mais 

sereno, inverso ao experimentado nos dias de hoje, “... naquele tempo não tinha tanto assalto 

e brigas como tem hoje...”, comparou Vivaldo, crimes com morte? Era um acontecimento, 

“... até se admirava, porque era difícil acontecer...” , concluiu Vivaldo. 

Outro morador da “cidade flutuante”, no entanto, Mário dos Santos, até reconheceu a 

serenidade do lugar, algo que, segundo ele, pouco se devia a presença dos aparelhos policiais, 

“... não era muito presente não (...) de vez em quando eles davam aquele passeio em torno 

dos flutuantes ali...”. 

A paz, ao que sugerem as narrativas de Mário, era mais resultado de uma espécie de 

código de forças que existia entre os moradores, mediado pela valentia e pela brabeza mesmo, 

“... as confusões eram resolvidas mesmo aí no braço, quem era mais forte, quem era mais 

brabo né...”, especialmente nas águas dos Educandos, onde ele morava, mais distante do 

Centro, do controle e dos levantamentos oficiais. 

A minha insistência no assunto, se deu também em virtude de, paralelamente as 

entrevistas, eu ter encontrado muitos destes trabalhadores nas páginas da imprensa local, 

onde, costumeiramente, freqüentavam as seções de reclamações populares e, especialmente, 

as notas policiais. 



 288

Em 1920, uma briga generalizada entre embarcadiços em frente ao prédio da alfândega 

parou nas crônicas policiais do Jornal do Comércio, todos os brigões envolvidos acabaram 

indo parar na “... na delegacia auxiliar, em cujo xadrez ficaram ancorados”; mesmo destino 

de quatro estivadores que “... cahiram de murros no catraieiro Francisco Manoel de Abreu, 

residente em um flutuante estacionado no igarapé de São Vicente” noticiou o JC de 1928.305 

Na “Policia e Ruas” do Diário da Tarde de 1946 a “caravana de embriagues e 

desordem” noticiada pelo jornal era formada pelo estivador Beres Ford Daniel, residente no 

Centro, José da Silva, carregador, residente em um “... flutuante na rampa do Mercado” e 

pelo conferente da Manaus Harbour, Nelson Saraiva Leão, também morador no Centro de 

Manaus, todos foram recolhidos a delegacia da Rua Marechal Deodoro, no Centro.306 

Em 1959 foi à vez do “... atravessador, residente num flutuante na rampa do Mercado 

Publico...”, ir parar nas crônicas policiais da cidade. Tratava-se de Pedro Martins da Silva, de 

22 anos, casado, recolhido a mesma delegacia, no Centro, “... pelo motivo de portar arma 

proibida...” com a qual, em meio aos seus serviços na “cidade flutuante, tentava coagir alguns 

lavradores ribeirinhos. 

O marítimo com quem conversei, Anísio da Silva, morador de um flutuante no igarapé 

da Glória, pouco se lembrou dos episódios de valentia, dos quais era protagonista, que alguma 

de suas filhas e netas anteriormente me relataram, como no dia em que mandou um de seus 

vizinhos, que atirava nos cachorros da rua, atirar em seu peito, dizendo-lhe: “agora você vai 

mata um homem”.307 

Sobre este ocorrido, Anísio apenas sorriu, mas ficou sério para me contar da feroz 

discussão que teve com o delegado do Município de Lábrea que se recusava a tirar o Atestado 

de Residência que Anísio precisaria para trabalhar em Manaus. Apenas depois de Anísio 

esbanjar bravura foi que o delegado cedeu, “... naquele tempo eu era pólvora perto de fogo 

(...) eu era uma marra de homem de respeito!”. 

Mas hoje, quando um “rapagão”  invadiu seu quintal para pegar uma bola e ele não 

pode fazer absolutamente nada, sua narrativa é triste e revoltosa. O fogo e a “marra”  já são os 

mesmos do foguista e marítimo de antes, sendo mantidos á base de muitos remédios. Sorte do 

garoto, porque, como advertiu Anísio, se fosse “... no tempo em que eu era filho do paraibano 

                                                 
305 Jornal do Comércio. Manaus, Coisas Policiais de 13 de Outubro de 1920 e 29 de Dezembro de 1928. 
306 Diário da Tarde. Manaus, Polícia e Ruas de 16 de Outubro de 1946. 
307 Quem me contou este acontecimento na vida de Anísio foi sua neta Nizete Cosme da Silva, história esta que 
já ouvira da boca de sua mãe.    
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José Francisco [quando] eu tinha grossura...” esse menino ia ver uma coisa! Mas agora, 

lamentou Anísio, “... eu não presto mais, agora tou morto (...) eu vivo porque Deus quer que 

eu viva e eu tou vivendo...”. 

Às narrativas impressas representam um discurso de um tempo único, cujos eventos 

ficaram cristalizados em suas páginas. Diferente dos discursos orais em que os 

acontecimentos vão e vem no tempo sendo pesados, medidos, comparados, construídos, 

reconstruídos e mesmo destruídos, projetando, finalmente uma imagem do que se viveu e/ou 

do que se desejou viver. 

Se a oralidade anima-se, especialmente como um campo no qual os desfavorecidos 

podem se representar e explicar a sociedade da qual fazem parte, a imprensa, sobretudo a 

chamada grande imprensa, em regra, sempre se comportou como a grande tribuna dos poderes 

instituídos e dos mandatários tradicionais, ou seja, representava os interesses do berço de onde 

também provinha. 

Aos jornais da cidade sempre interessaram a condenação de sujeitos sociais, cujas 

experiências se mostrassem descompassadas as regras oficiais estabelecidas e as convivências 

moralmente aceitas que tanto poderiam denunciar os serviços proibidos de 

atravessadores/marreteiros e vendedores ambulantes como os serviços dos catraieiros, 

canoeiros, estivadores, lavadeiras, carregadores, marítimos, soldados; estes, não pelos seus 

legais e vitais serviços a economia da cidade, e sim pelos seus lazeres proibidos na forma, 

sobretudo, da jogatina, da bebida e do meretrício.308 

Moradores e trabalhadores que, em comum, tinham a rampa e a praia do Mercado, os 

beiradões das feiras, as ruas, becos e vielas da orla central e da própria “cidade flutuante” 

como territórios de suas relações de trabalho, moradia e lazer, convivências mal vistas na 

imprensa e que em suas linhas flagram-se também, a estigmatização aos próprios locais aonde 

eram cotidianamente experimentadas. 

                                                 
308 Nunca foi nossa intenção uma análise social do crime no Amazonas (reflexões estas ainda por se fazer no 
Estado). Ainda assim, ao longo das pesquisas, quando me atentava para as transformações da cidade, 
especialmente em sua orla urbana, percebi uma série de notas sobre os mais variados delitos sociais me levando 
a organizar uma pequena amostragem referente aos anos de recorte da tese, levantando cerca de 122 notícias 
sobre diferentes crimes em Manaus e destas, 30 ocorridos em flutuantes. Símbolo deste momento na pesquisa foi 
à primeira nota jornalística que levantei sobre flutuantes nas sessões de reclamações do Jornal do Comércio de 
1919 em cuja coluna, moradores denunciaram a “tasca fluctuante” de Francisco Rufa e outra em terra de José 
Cancella, ambas no igarapé dos Educandos, além da “... permuta de palavrões...”, o que estava fazendo “corar 
a moral” era a “... desenfreada jogatina a dinheiro” praticada por “... vagabundos e indivíduos suspeitos...”. 
Jornal do Comércio. Manaus, Queixas do Povo de 29 de Setembro de 1919. 
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Pude ter uma amostra deste discurso, também em algumas narrativas orais, não de 

moradores da “cidade flutuante”, mas por parte do residente em terra João Bosco Chamma, 

criança a época (por volta de 1961/62) e que, como tantos outros meninos, se utilizava da 

“cidade flutuante” como espaços de suas brincadeiras, o que era seriamente condenado e 

proibido pelos pais, “... a maioria dos pais não deixava os filhos irem para a cidade 

flutuante, porque tinha o estigma né...”. 

Inicialmente, pensei que o estigma dito por João se referisse mais ao medo que os pais 

tinham dos afogamentos, mesmo porque, como nos contou o próprio João, quase fora 

vitimado pelas águas do rio Negro na “cidade flutuante”. No entanto, as ordens que recebia de 

sua mãe, “... não! Não vais pra lá...” pareciam ser justificadas também por medos que não se 

prendiam apenas as águas do rio. 

A esta altura da conversa, João tentou lembrar os nomes dos bandidos, seis ao todo, 

segundo ele, que existiam em Manaus e de alguns outros “arruaceiros”  presos no Quartel da 

Polícia Militar no Centro da cidade e com quem, escondido dos pais, ele jogava futebol de 

salão na quadra do quartel. 

Para Bosco Chamma, se os seis bandidos de Manaus se espalhavam pela capital e os 

poucos arruaceiros estavam presos no Quartel da PM, ao que sugere os medos de seus pais, 

todos eles se escondiam mesmo nas ruas, labirintos e becos da “cidade flutuante”, produzindo, 

por isso, censuras, reforçando condenações e incriminações não por parte de João, um menino 

a época, mas por parte de adultos, antigos e tradicionais moradores da capital. Reitero que 

João, como ele mesmo reconheceu, fazia parte “... de uma classe média...” de comerciantes 

sírio-libaneses; seu tio Renato Chamma, até hoje comerciante no Centro, por exemplo, nunca 

devotou qualquer simpatia pela “cidade flutuante”. 

João, como ainda acredita, poderia achar que tudo não passava de exageros paternos, 

“... não era essa coisa como da criminalidade de hoje...” , mas seus pais acreditavam 

piamente nestes perigos. Na surra que ele levou da mãe, além do susto do afogamento que 

quase lhe custou a vida, com certeza, estavam presentes também muitos destes estigmas que 

desqualificavam a “cidade flutuante”, rotulando-a como lugar perigoso e um covil de 

malfeitores, dos quais os pais de João tentavam lhe proteger. 

É deste nicho social, “... uma classe média...” da sociedade manauense, que João 

Bosco Chamma parte para construir sua narrativa, cujas compreensões de mundo são 

próximas as que dão sentidos e significados às páginas da imprensa local. 
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Anos antes da surra que João levou, casos divulgados na imprensa ao mesmo tempo 

em que alardeavam a cidade, ajudavam na massificação dos muitos estigmas que depunham 

contra a “cidade flutuante”, como a nota: “Roubou a canoa e raptou o menor que reclamá-

la” , de 1958. Não pelo roubo da canoa, delito rotineiro nas crônicas policiais da época, e sim 

pelo rapto do menino José Gonçalves de Alencar, de 10 anos de idade, morador, como 

informa a reportagem, no flutuante São José no igarapé dos Educandos. 

A canoa havia sido furtada do flutuante fazia 15 dias e numa manhã, quando José 

caminhava nas imediações do flutuante, reconheceu a canoa de sua mãe nas mãos de “... um 

indivíduo moreno, remando calma e tranqüilamente...” . Ao inquirir o indivíduo, este o 

convidou para entrar na canoa a fim de ir até ao local onde havia comprado a embarcação; em 

seguida, apesar do alarme da mãe, da procura dos vizinhos e das investigações policiais, José 

nunca mais retornaria para casa.309 

Numa das muitas incursões policiais pelo litoral de Manaus, “... uma blitz-Krieg 

contra os ladrões que infestam a cidade...”, a imprensa de 1948, deu muito destaque a prisão 

do “lunfa”  José Bernardo da Silva, maranhense, “... residindo em um flutuante localizado no 

igarapé dos Educandos...”, esperando a polícia que a prisão de José “... possa fazer alguma 

luz sobre o tenebroso mistério que envolve esses assaltos”, sobretudo, pela orla da cidade.310    

Em 1960, após uma partida de futebol em Janauari, município de Manaus, Décio 

Vieira Cunha foi brutalmente espancado por diversos homens que fugiram em seguida. Um 

dos espancadores, José Pereira Coelho, agricultor na região, foi preso em Manaus, como 

destacou a imprensa, em um esconderijo na “cidade flutuante”, ou precisamente, no “... 

flutuante Cachoeirinha, na praia do Mercado...” no Centro e “em poder do agressor foi 

encontrada uma faca peixeira”.311 

Incursões policiais pela orla de Manaus, segundo a imprensa, a despeito das graves 

condições financeiras do Estado, nunca deixaram de acontecer e intencionavam salvaguardar 

um espaço estratégico da cidade, o próprio revigoramento técnico e pessoal do Gabinete de 

Inspeção e Capturas (GIC), visando melhorar e estender o policiamento da capital e, 

sobretudo, a criação em 1950, da Polícia Portuária para combater os roubos a bordo de 

Mercadorias, especialmente nas docas da Harbour, são índices destas ações oficiais. 

                                                 
309 Diário da Tarde. Manaus, 16 de Novembro de 1958. 
310 Diário da Tarde. Manaus, Preso um celebre lunfa maranhense de 02 de Fevereiro de 1948. Grifo meu. 
311 O Jornal. Manaus, Preso um dos espancadores de Décio Vieira Cunha de 09 de Marco de 1960. Grifo meu.  
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Nas linhas dos depoimentos orais a Manaus tranqüila pretendida nas leis, talvez 

encontrasse algum sentido na medida em que a tônica na fala dos entrevistados é a pacata, 

calma e serena cidade do passado. Todavia, como sempre buscamos uma cidade a 

“contrapelo” , atentamos novamente para as entrelinhas das falas dos nossos entrevistados, 

confrontando-as com o discurso jornalístico, para assim surpreendermos, outra vez, distúrbios 

e disputas sociais das mais variadas ordens. 

Quando conversava com Vivaldo sobre “o mundo dos crimes em Manaus”, percebi 

que falávamos mais da cidade como um todo. Assim procurei me restringir às imediações da 

orla, “ali na área do Mercado”, lhe perguntei; as imagens mudaram um pouco de tom, “... no 

Mercado Grande existia né...”, e, indagando sobre o que realmente mais me interessava, 

“dentro da cidade flutuante?” também tinha, ele respondeu, mas não transformou a beira e a 

“cidade flutuante” numa praça de guerra como transparece na imprensa, “... sempre teve, 

como em qualquer bairro...” da época e, sobretudo, nos dos dias atuais, justificou Vivaldo. 

Em meio à bucólica Manaus das lembranças de João Cesário, sobrou espaço também 

para ele me contar que os donos de comércio na “cidade flutuante” tinham que “... morar lá, 

pra tomar conta, porque se ficava sozinho, roubavam...” , diferente, assim, dos instantes 

iniciais, quando comerciantes moravam em terra e comercializavam em algum flutuante. 

Algumas incursões policiais “... atrás de bandido, atrás de ladrão...”, poucas vezes 

resultavam em prisões, os fugitivos, concluiu João, “... se escondiam por lá, naquelas vielas 

assim, ninguém achava, era difícil...”. 

Com Francisco da Silva, mesmo me restringindo também apenas aos espaços da 

“cidade flutuante” em que ele morava e aos arredores do Mercado onde trabalhava, o tempo 

sem qualquer violência foi o que ele sempre experimentou: “Não, não existia naquele tempo, 

naquele tempo, num tinha violência, naquela época, num existia violência...”, tanto que: 

 
Podia dormir com a porta aberta (...) não existia roubo (...) era muito bom naquela época, não 
tinha roubo, você deixava sua canoa amarrada com corda lá no flutuante, amanhecia do mesmo 
jeito, ninguém roubava, então num tinha roubo, num existia... 

 

Significativo na resposta de Francisco foi que eu nem havia perguntado sobre furtos de 

canoas, costumeiramente (como mencionado acima) noticiados nos jornais da época. Talvez 

Francisco quisesse logo defender seu local de moradia da pecha de lugar perigoso, tal como 
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fez quando me advertiu que o seu atual bairro não era “invasão não”, ocupações de terra 

comuns e oficialmente ilegais na Manaus contemporânea.312 

Sebastião Garcia se lembrou das várias madrugadas em que, com o cunhado, ia de 

canoa comprar hortaliças na “frente de Manaus” e, na espera dos lavradores interioranos, “... 

cansamo de deitar no porão da canoa, ficava até o sono chegar, com o dinheiro no bolso e 

nunca ninguém via esse negócio de roubo...”. 

Em nossa breve amostragem na imprensa, por outro lado, levantamos cerca de 79 

furtos na cidade e destes, 50 ocorridos pelo litoral e águas da capital: 29 denunciando furtos 

de embarcações (canoas, batelões e catraias), 19 envolvendo roubos a bordo e 02 diretamente 

nas docas da Harbour. 

As embarcações amazônicas, como uma cultura material do lugar, sempre foram vitais 

na vida dos moradores amazonenses. Além de sua óbvia função como transporte de pessoas e 

mercadorias, elas sempre foram utilizadas ainda como local de trabalho e moradia; refúgio 

nas grandes cheias, opções de eventuais serviços e, por isso, vitais e amplamente cobiçadas 

pela população local. 

Cobiça que, eventualmente, poderia ser satisfeita através de furtos ocorridos tanto nas 

margens da cidade como, diferente do que me contou Francisco da Silva, nos ancoradouros de 

casas flutuantes, tal como aconteceu ”... em um flutuante existente no igarapé de São 

Vicente...”, de onde, segundo “Os Buliçosos” de 1957, “... fora roubado uma canoa de 

itaúba, pintada de encarnado, a qual se achava amarrada no referido flutuante”.313 

Em 1944, por exemplo, o catraieiro Sabino Ferreira ficou desesperado com o furto de 

sua catraia e, por conseqüência do sustento de sua família. O ocorrido se deu no Porto de 

Catraia dos Educandos, onde Sabino, como informou na polícia, deixou ancorada a 

embarcação. Quando chegou no dia seguinte para iniciar os serviços, não a encontrou mais. 

As autoridades, como de praxe, prometeram ao injuriado Sabino, providenciar a respeito.314 

Bernardo Ghisermanis, recém chegado em uma embarcação vinda de Belém, enquanto 

esperava o desembarque, também resolveu tirar um sono, mas não teve a mesma sorte do meu 

                                                 
312 Outro detalhe que me ocorreu é que todas as vezes que me apresentava aos depoentes e falava dos meus 
estudos, sempre informei que pesquisava sobre a “cidade flutuante” também em alguns jornais da época. 
Francisco, possivelmente, não se esqueceu destas minhas explicações e, talvez, não querendo passar por 
“mentiroso”, a sacralidade do impresso tradicionalmente foi sempre tido como verdade, ele procurava sempre de 
imediato defender sua casa, seu trabalho, ou seja, seu tempo. 
313 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 22 de Janeiro de 1957. 
314 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 16 de Maio de 1944. 
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entrevistado Sebastião Garcia, “... foi roubado em um conto e duzentos mil réis [que] estava 

no travesseiro...” e, ainda assim, Bernardo não conseguiu perceber as ações do gatuno.315 

As cobiçadas canoas, segundo o Diário da tarde, de 1948, estavam sendo roubadas na 

capital por uma “perigosa quadrilha de larápios (...) agindo nas imediações da praia do 

Mercado...”. Depois de roubarem as embarcações, as pintam, tendo para facilitar seus 

serviços, “... um flutuante a disposição...” da quadrilha, concluiu o jornal.316  

Mesmo com as ruas, becos e vielas da “cidade flutuante”, as montarias também 

animavam o fluxo de pessoas e cargas, principalmente interligando partes onde as “pontes-

ruas” não chegavam, por isso, como nos falou Mário dos Santos, “... na época todo mundo 

tinha a sua canoa ia pra onde queria e vinha...”, e na “cidade flutuante” estas embarcações 

eram muitas, ficando atracadas nas próprias casas que, por isso, se tornavam espaços 

estratégicos nos quais se poderia, por meio de furtos, obter a cobiçada montaria. 

E nas relações comerciais entre os estabelecimentos flutuantes e os de terra, 

poderíamos encontrar algum distúrbio? O adensamento de casas comerciais flutuantes 

registradas na imprensa e a própria diversificação das mercadorias negociadas em flutuantes, 

alcançada em fins dos cinqüenta, talvez estivessem abrindo uma concorrência aos antigos 

armazéns em terra, localizados, sobretudo na Rua Barão de São Domingos, Centro, adjacente 

ao rio Negro, vizinha a “cidade flutuante”. 

Neste ponto, as fontes impressas e orais trazem variadas discussões. Para minha 

surpresa, uma das primeiras notas jornalísticas que encontrei sobre comércios flutuantes, em 

1939, se colocou a favor destes comerciantes, abrindo a nota com a seguinte manchete: 

“Campanha Injusta Contra os Fluctuantes”, por parte, segundo a nota do Diário, de: 

 
... determinados elementos, esquecidos estes de apreciar de perto a sua obra constructora, 
ouvidados de admiral-a na sua faina de operosos cooperadores do nosso crescimento 
econômico: trata-se dos proprietários e exploradores dos chamados fluctuantes, casas de 
commercio sobre as águas (...) onde se precessam quasi sempre os negócios preliminares do 
mercado de couros e pelles, na sua passagem das fontes de producção do interior para os 
tramites da exportação com destino ao exterior contribuindo pontualmente com os seus 
dízimos para o erário público... .317 

 

Quando, observei os produtos que o Diário informou serem comercializados nos 

flutuantes, couros e peles, perguntei para Renato Chamma o que seu conhecido Paulo Aprígio 

                                                 
315 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 10 de Marco de 1955. 
316 Diário da Tarde. Manaus, Perigosa Quadrilha de Larápios Em Ação de 15 de Outubro de 1948. Grifo meu. 
317 Diário da Tarde. Manaus, Campanha Injusta Contra os Fluctuantes de 19 de Junho 1939. Grifo meu. 
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negociava no flutuante: “... couro di tudo que pudia vender antigamente, di jacaré, di onça” e 

mais ainda, “... sernambi, negócio de borracha...”, prontamente me respondeu. 

Estes produtos, voltados para o mercado internacional, rendiam importantes receitas 

para o Estado, cujo erário, depois do fim do monopólio da produção gomífera, manteve-se 

justamente por conta da diversificação extrativista, mesmo a borracha, costumeiramente 

pensada como liquidada da economia amazonense, ainda que com cotações bem menores, 

manteve-se sempre como um dos principais produtos de exportação do Estado. 

Assuntos de comércio, neste nível, que tinham na Associação Comercial do Amazonas 

(ACA) seu tradicional representante e que não admitiria a interferência e/ou a intermediação 

de casas comerciais, como estavam ocorrendo em comércios flutuantes, totalmente a margem 

das burocracias e taxas oficiais, por isso, a ACA era, sem dúvida, um dos “determinados 

elementos” criticados na “Campanha Injusta” do Diário da Tarde que, para a Associação, 

não apenas era justa, como necessária e não somente contra flutuantes, mas qualquer um que 

desviasse mercadorias tão valiosas do fisco e da fazenda pública. 

Não encontrei na documentação da ACA nenhuma alusão direta aos flutuantes de 

comércio, no entanto, em alguns de seus relatórios, boletins e revistas levantei uma série de 

preocupações da entidade para com os serviços do Porto, representadas na forma de um 

grande medo de desvio e roubo das mercadorias guardadas nos armazéns da Harbour. 

No inicio de 1933, quando o Amazonas tentava se recuperar do chamado “ano negro” 

da borracha do ano anterior, os “... srs. exportadores de castanha...” pediram para que a 

Associação Comercial intercedesse junto a superintendência da Manáos Harbour, no sentido 

de “... reforçar a illuminação dos fluctuantes onde estacionavam as alvarengas de castanha, 

afim de evitar furtos do producto armazenado, durante a safra, a espera de conducção para 

o estrangeiro”. O pedido foi pessoalmente conduzido pelo Presidente da ACA.318 

No final desta década, ao que informa um boletim da Associação, os problemas estão 

longe de terminar levando inclusive os diretores da ACA a organizar uma campanha e a 

interferi de forma mais enérgica contra as pilhagens das mercadorias exportáveis pelo Porto 

de Manaus e que estavam comprometendo as receitas oficiais. 

Nestes termos foram publicizadas a situação pelo boletim da entidade de 1938: 

 

                                                 
318 REVISTA da ACA. Manáos, A illuminação dos fluctuantes interior da M.H.Ltd de 25 de Jan de 1933, Anno 
XXIII (3ª phase) Nº 192, página não numerada. 



 296

Prosseguiu, no mês de janeiro, a campanha contra o roubo de mercadorias. Na sede social, 
houve uma reunião de elementos oficiais e particulares, a fim de tomar providências 
relacionadas com os constantes roubos e desvios de mercadorias, no porto desta capital. 
Nessa reunião ficara acertada a colaboração da ASSOCIAÇÃO, para alargamento de medidas 
coercivas de tão criminoso abuso.319 

 

Ainda que dissimulado nos discursos da Associação Comercial, os medos dos 

diretores era uma conseqüência direta da intensa reorganização social em processo por todo o 

litoral da cidade, cada vez mais repleto de moradores, comerciantes e trabalhadores que em 

suas canoas e flutuantes moravam e trabalhavam com os mais variados produtos desde os 

comestíveis que alimentavam a população local e que não eram o alvo das preocupações da 

ACA, até as valiosas especiarias vendidas para o mercado internacional, estes sim a fonte das 

“medidas coercivas” das autoridades contra quem burlasse a fazenda pública. 

Suspeitas que, cada vez mais, recaiam sobre os ombros de extratores interioranos, 

alguns comerciantes do próprio Mercado Público e armazéns da beira, especialmente os da 

Rua Barão de São Domingos e, sobretudo, contra o comércio em flutuantes, em franca 

ascensão, intermediado pelos proibidos serviços dos atravessadores. 

Se na documentação da ACA as incriminações aos flutuantes estavam nas entrelinhas, 

elas foram aparecendo com toda força nas linhas da imprensa local na forma de roubos a 

bordo, desvios e contrabando de mercadorias acarretando prejuízos ao erário público e aos 

muitos diretores e proprietários dos jornais locais, ligados aos lucros deste comércio de 

exportação e, por conseqüência, também membros da ACA. 

Em 1932, as páginas do mais tradicional jornal da cidade, o Jornal do Comércio 

denunciou que o próprio almoxarifado da Manáos Harbour tinha sido alcançado pelas ações 

de furto, cada vez mais comuns pela orla de Manaus. Dali, segundo comunicação do gerente 

da Harbour, de madrugada, “... os amigos do alheio (...) surrupiaram dez caixas de Kerozene 

marca Jacaré”, as quais, depois de rigorosas investigações e diligências pelo litoral da 

cidade, foram encontradas “... em um fluctuante nos Educandos”.320 

“Um furto a bordo do Baependy”, noticiado ainda no Jornal do Comércio, deu conta 

do furto de diversos produtos; a lista como mostra o inventário do JC é bem extensa: 

 
... três fardos de charque, duas latas de azeite de oliveira (...) duas de tinta branca, uma sacca 
com toucinho, jabá e feijão preto, uma lata de banha de vinte Kilos, uma de café moído, uma 

                                                 
319 BOLETIM  da ACA. Manaus, Desvio de Mercadorias, Fevereiro de 1938, Ano IX, Nº103, pg. 08. Grifo meu. 
320 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 14 de Setembro de 1932. Grifo meu. O JC informou ainda 
que os artífices do furto foram “... os conhecidos larápios João de Oliveira Castro, vulgo João dos telhados e 
Cyriaco de tal...”, sendo ambos presos em Itacoatiara, interior do Estado. 
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de compota, duas de leite Moça e vinte cinco de liquido para limpeza de metaes, avaliados na 
importância de novecentos e cincoenta e nove mil e cem reis... . 

 

Todas estas mercadorias foram encontradas pela polícia no “... café fluctuante de 

Raymundo Gomes Soares, por alcunha Raymundo Capivara...” . A polícia chegou até o 

comércio flutuante de Raymundo Soares através da “... denuncia do mercieiro Manoel 

Pereira de Souza...”, falando às autoridades que as mercadorias foram levadas ao café 

flutuante “... pelo meliante Francisco Macedo, vulgo Chico Ratinho”  que, por sua vez, 

segundo as investigações policiais, obteve os produtos por intermédio do desvio feito pelo 

“paioleiro”  Manoel Soares, trabalhador a bordo do paquete “Baependy”.321 

Significativo ainda na nota do Jornal do Comércio é outro comerciante, Manoel 

Pereira de Souza que denunciou Raymundo Soares no jornal. Infelizmente o JC não diz se a 

mercearia de Manoel também era em flutuante, mas deveria ser bastante próxima dado os 

detalhes que o “mercieiro”  deu a polícia, parecendo ser de fato uma testemunha da chegada 

das mercadorias desviadas para o “café fluctuante”, possivelmente um concorrente de sua 

mercearia, motivando, por isto, talvez, suas denúncias na imprensa e na polícia. 

De fato, nem o “Kerozene” levado do almoxarifado da Harbour e nem as várias 

mercadorias desviadas do “Baependy”, estavam na “lista” dos produtos de exportação 

amazonense, vigiados e controlados pelas autoridades locais, sobretudo pela ACA, mas era 

moeda de troca dos regatões e donos de estabelecimentos flutuantes junto aos extratores da 

hinterlândia amazônica. 

Mário Ypiranga Monteiro, cujos estudos do regatão também chegaram a este novo 

período, percebeu que “os grandes regatões (...) transacionam com casas comerciais 

aviadoras de Manaus, levando mercadorias consignadas...”, como, segundo lista do autor: 

açúcar, sal, feijão, café, arroz, carne enlatada, cachaça, pirarucu, combustível, lampiões a 

querosene, doces em lata, carne seca salgada em mantas, trigo, calcados, fazendas, usando-as 

no escambo por “... juta, sorva, balata, castanha, borracha, essências, etc...” e, podemos 

acrescentar ainda, as valiosas peles e couros dos animais da floresta e rios.322 

                                                 
321 Jornal do Comércio. Manaus, 15 de Novembro de 1939. Infelizmente o JC não informou as águas onde se 
encontrava o café flutuante denunciado. Ainda que não possamos afirmar, a coincidência do sobrenome Soares 
entre o “paioleiro”  e o proprietário do comércio flutuante, poderia indicar algum parentesco entre ambos, 
facilitando e/ou motivando a ação do marítimo que teria um destino certo para as mercadorias que, como 
informa a imprensa, desviou dos porões do “Baependy”. 
322 MONTEIRO, Mário Ypiranga. O Regatão, p. 32 e 34-35. Reiteramos que a obra foi escrita em 1957. 
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Nestes termos, podemos retomar a narrativa do entrevistado Vivaldo Correa que nos 

contou das pescarias do pai, Vivaldo ia “... na polpa da canoa...”, quando “... ele pegava o 

tambaqui, matava o pirarucu...” lá pelos lagos do Manaquiri e na volta, eles passavam em um 

dos dois flutuantes comerciais por ali existentes, o do “Mendonça” ou o do “seu Ramalho”. 

Depois de um gole de cachaça, o pai de Vivaldo negociava os peixes, principalmente 

os maiores, por “... mantimento pra casa (...) o açúcar, o arroz, o café, o sal (...) aí levava pra 

casa...”. Tanto no longo inventário de Mário Y. Monteiro sobre os produtos de regateio, 

quanto na dispensa da casa de Vivaldo Correa na ilha do Manaquiri, estavam algumas das 

mercadorias em franca disputa na praça de Manaus como informava a imprensa da época. 

Outro comerciante de flutuante, o senhor Paulo Pinto, não morava em flutuante e sim 

numa casa no “Boulevard Amazonas”, mas tinha um comércio sobre as águas no igarapé dos 

Educandos. Ali, como alegou Paulo Pinto à polícia em 1947, foi vítima de um roubo quando 

lhe levaram praticamente todas as mercadorias com as quais trabalhava: “... cinco pelles de 

lontra, sete de maracajá, uma de onça e mais ou menos cem ditas de camaleão, as quaes, se 

encontravam no dito fluctuante”. 

Paulo Pinto, disse na polícia que suspeitava de José Firmo, residente na Avenida 

Joaquim Nabuco no Centro que, por sua vez, em sua defesa alegou ter comprado as peles de 

um “desconhecido” que sabia apenas ser de nacionalidade peruana. As desculpas não 

convenceram nem Paulo Pinto e muito menos a polícia que prendeu José Firmo, “... afim de 

melhor apurar o facto”.323 

José Firmo ficou preso até o dia seguinte e, ao que sugerem as notas da imprensa, 

entregou o nome de Carlos Gonzáles da Silva, peruano como suspeitava José Firmo. Preso 

pela polícia de madrugada “... na praia do Mercado...” Público. Gonzáles, a princípio, negou 

o roubo se dizendo carpinteiro, mas acabou confessando a investida noturna contra o flutuante 

comercial de Paulo Pinto nos Educandos, levando os policiais a sua casa, “... um quarto (...) 

próximo ao rio...” Negro onde estava “... grande parte do producto roubado...”.324 

A imprensa de1947, denunciou “Estrangeiros Clandestinos se infiltrando em Manaus, 

em grande numero”, chegando nos porões dos navios que fazem a linha de Iquitos e Letícia 

ou descendo o rio nas próprias canoas; todos, segundo a reportagem, “... elementos suspeitos, 

                                                 
323 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 29 de Outubro de 1947. 
324 Jornal do Comércio. Manaus, Os Buliçosos de 30 de Outubro de 1947. 
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geralmente em situação irregular...” que vêem se esconder na capital amazonense, 

sobrevivendo de meios ilícitos, dando trabalho, por isso, as autoridades policiais.325 

Vivaldo Correa, no inicio dos anos cinqüenta, quando trabalhava na frente de Manaus 

fazendo algumas intermediações de mercadorias, me contou que chegou a fazer alguns 

“contrabandos” de arroz, uísque e, especialmente de cebola, entre marítimos peruanos e 

colombianos que vinham nos navios e tinham antigas relações de negócios com os 

comerciantes em terra da Rua Barão de São Domingos, “fregueses certos”, garantiu Vivaldo, 

“... tem tantos sacos de cebola pra fulano, tanto sacos de arroz pra fulano, tantas caixa de 

uísque pra fulano...”. 

Uísque, eu nunca encontrei como moeda de troca nos interiores, devendo mesmo ficar 

nas salas das famílias de posses da capital (aviadores e/ou comerciantes sírio-libaneses). No 

entanto, cebola e principalmente o arroz, representavam trocas seguras e vantajosas pelos 

beiradas ribeirinhas do lugar. 

Em 1957, os jornais de Manaus deram ampla cobertura a mais um roubo a bordo, 

tratava-se de um motor estacionado na ilha de Caxangá no igarapé de Manaus, de onde foram 

roubados, segundo lista do Diário da Tarde: “... 8 couros de queixada, 5 tracajás e 

tartarugas, 2 latas de combustol e uma pele de borracha...” pertencentes a Artur Bezerra, 

dono do Motor, que pediu providências ao Gabinete de Investigações e Capturas da polícia. 

Depois das diligências perto do igarapé, os investigadores prenderam o paraense 

Manoel F. dos Santos, “... sem profissão e sem residência...” que teria confessado o roubo e 

não apenas das mercadorias elencadas no Diário, mas ainda, outra “... pele de borracha, com 

51 quilos, 2 lanternas, 1 maçarico...”; os couros de Bezerra foram encontrados no Mercado 

Público na banca de José M. Cardoso, “... preso como receptador de furto...”; os 

combustíveis e o tracajá estavam com “... um tal de Bidá, residente em um flutuante, 

localizado no Paraná da Terra Nova”, distrito de Manaus, as borrachas foram apreendidas 

“... no flutuante de Aprígio de tal, localizado na boca do igarapé dos Educandos”.326 

Os flutuantes, por intermédio das mais variadas formas, estavam negociando também 

com as preciosas especiarias extrativistas que, com grande dificuldade, conseguiam ainda 

manter o erário público, sendo, por isso, alvo das denúncias na imprensa da época e das 

incriminações policiais. 

                                                 
325 Diário da Tarde. Manaus, 18 de Janeiro de 1947. 
326 Diário da Tarde. Manaus, Apreendidos produtos de um roubo de 23 de Outubro de 1957. Grifo meu. 
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Esses primeiros flutuantes comerciais de Manaus, entre os anos vinte e fins dos anos 

quarenta, dificilmente aparecem nas narrativas orais. Os flutuantes, neste momento, 

interessavam para a maioria dos moradores de Manaus, mas enquanto necessidades de 

moradias e, em termos de comércio, como “tascas”, baiúcas, “pastos”, tabernas aonde 

alguns moradores iam comer beber e jogar e, por isso, lembrados e denunciados nas páginas 

da imprensa local, onde também pude encontrá-los. 

Posteriormente, os grandes comerciantes sobre as águas começaram a diversificar seus 

produtos mercadejando com cobiçados produtos de exportação como borracha, castanha, juta, 

couros e peles motivando, segundo relataram João Cesário e Mário dos Santos, sérias disputas 

entre os comerciantes de terra e os de flutuantes. Neste sentido, Mário dos Santos retomou as 

acaloradas disputas entre as partes: 

 
... olha o comerciante dentro d’água aí aonde a canoa encostava, ele podia se abastecer direto 
do balcão pra dentro de sua canoa, porque que ele ia comprar em terra? Só ia comprar em terra 
o que não tivesse de forma nenhuma na canoa lá; então havia uma queixa, já antiga, esse 
comércio em terra era muito forte nessas duas últimas ruas aí, certo e então o pessoal lá dentro 
d’água tava vendendo a mesma coisa, havia uma queixa (...) os comerciantes faziam todo o 
tipo de movimento no sentido de dificultar a comercialização nos flutuantes... 

 

Vivaldo Correa que, no início da década de 50, carregou e intermediou muito destas 

mercadorias, entre os extratores interioranos e o comércio de terra de Manaus, me afirmou 

não haver, neste momento, grandes rixas entre comércio de flutuante, resumido a “tascas”, 

baiúcas, “pastos” e o de terra, pelo contrário, havia mesmo uma boa e ou indiferente relação 

entre as partes. 

No entanto, seguiu contando Vivaldo, “... depois de um bom tempo, 5 ou seis anos 

depois é que foi aumentando...” e diversificando o comércio em flutuantes, quando as 

disputas por juta, borracha, castanha, couros e peles se acirraram entre os tradicionais 

comerciantes das ruas centrais e os novos e grandes comerciantes da “cidade flutuante”. 

Agora sim, nos novos tempos anunciados pelas narrativas de João, Mario e Vivaldo, 

quase no limiar da década de cinqüenta, a costumeira quietude da “cidade flutuante”, 

defendida pelos nossos entrevistados é sacudida por uma acalorada concorrência comercial, 

porque, concluiu Vivaldo: 

 
... aqueles comerciantes que era estabelecido lá em terra, o pessoal do interior que trazia 
mercadoria, a mercadoria deles já num chegava mais pra eles, quando já ia chegar já era pela 
mão de terceiro, entendeu? Lá [na “cidade flutuante”] já tinha também flutuante que comprava, 
já tinha é pessoa que tinha condição financeira boa né e já comprava já, abria lá um flutuante 
pra compra borracha, castanha, seringa, tudo que vinha do interior (...) num dava pra chegar 
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pra lá pra eles [comércio em terra], o pessoal da cidade flutuante é que oferecia um preço 
melhor né, aí o pessoal, o interior num ia, tá entendendo, o pessoal do interior num ia botar no 
ombro pra leva lá pra vender pelo mesmo preço, ficava ali mesmo, entregava ali mesmo; o 
comerciante lá de terra num comprava mais, encostava no seu flutuante aí ele: “rapaz eu dou 
tanto” que era pra num leva lá pro comerciante lá em cima né, ele já botava o preço dele, aí o 
caboco chegava ali já cansado, “rapaz não vou carrega essa mercadoria...”, pronto vamos 
fazer negócio, naquele tempo vendia muita pele de animal né, couro de porco, de veado, tudo, 
eles compravam tudo... . 

 

A localização dos grandes armazéns flutuantes nas águas da frente da cidade, como se 

nota nas narrativas acima, era estratégica para os seus donos, pois eram os primeiros a abordar 

os extratores e lavradores interioranos, lhes oferecendo pelas mercadorias preços, no mínimo, 

iguais aos oferecidos pelos comerciantes em terra. Negociar logo seus produtos nos 

flutuantes, além de poupar tempo e esforço, evitava ainda à barganha dos atravessadores e 

possíveis despesas com os serviços de carregamento das mercadorias. 

Por isso, elas mal chegavam para os comerciantes em terra, a não ser, como afirmou 

Vivaldo, “pelas mãos de terceiros”, ou seja, atravessadores ou comerciantes de flutuantes 

que decidissem oferecer sua valiosa mercadoria para o comércio de terra em Manaus, o que 

era difícil, o destino destes produtos levados pelas mãos de grandes regatões era a praça de 

Belém e, deste ponto, o comércio internacional, o que resultava em grandes prejuízos para a 

alfândega de Manaus. 

As autoridades, em um primeiro momento, frente à péssima infra-estrutura do porto da 

cidade e as ineficazes ações da polícia portuária, idealizada pela ACA na década de quarenta, 

tentaram, ao menos, no início da década de sessenta, arrolar alguns destas casas comerciais 

flutuantes em sua burocracia fiscal, gerando para o Estado, em imposto, segundo cálculos de 

Serra e Cruz “... Cr$52.081.751,80 de receita tributária para a Fazenda do Estado...”. Um 

valor irrisório se compararmos os mais de “Um Bilhão de Cruzeiros” que os mesmos autores 

contabilizaram para a movimentação comercial da “cidade flutuante” apenas nos primeiros 

seis meses de 1964.327 

Os valores indicam tanto o vigor do montante comercial negociado nos grandes 

flutuantes comerciais, como as grandes dificuldades de controle espelhado na enorme 

diferença entre o anualmente arrecadado pelo Estado e o gerado, em apenas seis meses, pelo 

comércio da “cidade flutuante”; a maior parte das negociações escapava, ainda, ao controle 

fiscal que as autoridades tentavam impor ao comércio da “cidade flutuante”. 

                                                 
327 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p.25 e 32. 
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Este quadro foi o que Serra e Cruz chamou de os “descaminhos dos produtos” 

amazonenses tendo como principal personagem os grandes flutuantes comerciais onde, “... 

com concurso de regatões do Estado do Pará, nas caladas da noite, baldeiam dos flutuantes 

produtos exportáveis, fugindo assim a obrigação fiscal...” , impedindo, por isso, cálculos mais 

precisos “... da capacidade contributiva da Cidade Flutuante” .328 

Neste ponto das reflexões, pensei ter encontrado os motivos da ferrenha antipatia do 

antigo comerciante Renato Chamma para com a “cidade flutuante” que, com a ascensão do 

seu comércio, estaria prejudicando seus negócios em terra. Todavia, para minha surpresa, as 

projeções da tranqüila cidade do passado em oposição a Manaus violenta do presente 

permaneceram em sua narrativa. 

Apesar das minhas insistências, Renato foi categórico, “... não, não tinha briga não, 

antigamente era só gente civilizado, hoje é incivilizado...”, justificando que as mercadorias 

negociadas nos flutuantes e em terra eram diferentes, “... eles eram mais estivas e aqui nós 

era mais limpeza...”, por isso, não haveria motivo por brigas e disputas. Ele deveria, porém, 

estar se referindo apenas ao seu comércio na Rua dos Barés, porque nos armazéns da Rua 

Barão de São Domingos, vizinha a “cidade flutuante”, as mercadorias giravam em torno 

mesmo do valioso extrativismo. 

Por isso, não estou certo se, caso Renato Chamma trabalhasse com estas mercadorias, 

ele ainda sustentaria a completa “civilidade” do lugar. Talvez sua feroz aversão pra com a 

“cidade flutuante” se tornasse maior ainda. 

Para os meus entrevistados, mesmo tendo consciência da concorrência comercial 

acirrada na “cidade flutuante”, ela não significou grandes preocupações, nada que 

comprometesse a costumeira serenidade lembrada. Nenhum deles fazia parte do seleto 

segmento dos grandes comerciantes do lugar. Mesmo Vivaldo, que trabalhou no comércio de 

travessias, depois de 1956, entrou para o Exército e depois para a Polícia Militar. 

Djalma Cortezão, como me contou sua filha, Edneia apesar de seu bom comércio 

flutuante nos Educandos, trabalhava, basicamente, na venda de conservas, açúcar, arroz 

outros gêneros semelhantes, seu irmão Dionísio vendia peixe frito e arroz. Edneia me afirmou 

as disputas entre comerciantes, mas nada além de alguns palavrões e acusações, “... aquele 

disse que me disse, discussões né...”, todavia, reiterou em seguida, “... nunca vi briga assim 

                                                 
328 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 31. 
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de matar (...) violência não, tinha discussões, mas violências...” fatais, segundo Edneia, 

disputas sociais algumas seriam capazes de produzir na “cidade flutuante. 

Assassinatos em meio aos discursos orais foram quase sempre um tabu, algo que 

destoava, feria mesmo a tranqüila Manaus e “cidade flutuante” que os entrevistados sempre 

sustentaram. Verdade que alguns deles não deixaram de mencionar uma ou outra desordem, 

suscitar alguns roubos e perigos, mas nada que comprometesse o dia a dia de suas vidas. 

Apenas Francisca Malta, por três vezes, me narrou, ainda assustada, um crime de 

morte na “cidade flutuante” ocorrido em meio a uma bebedeira nas festas que, via de regra, 

sempre terminavam sem grandes desordens, muito menos com assassinatos, segundo ela, 

tanto que Francisca narrou o acontecido como quase uma revelação, algo incrível, fantástico. 

A expressão “tinha uma vez...” com a qual ela sempre começou a narrativa é 

emblemático. Então, ouvimos o caso que se deu no café flutuante “Pereira”, próximo a sua 

casa que culminou na morte de um rapaz e na posterior repercussão entre os vizinhos: 

 
... num tinha violência, num era assim como hoje em dia não, hoje tá uma coisa tão violenta, tá 
tão demais né, só me lembro que tinha uma vez, uma menina na casa do “Pereira” que ela era 
empregada lá (...) era perto assim da Joaquim Nabuco, e o nome da ponte deixa eu vê se eu me 
lembro, não me lembro o nome da ponte que tinha, tinha o seu Manuel que tinha um bar bem 
perto e o pessoal vinha ali daqueles Motor né, da embarcação, ficava todos eles bebendo ali e 
nessa noite, tinha um rapaz que ele bebeu e foi, bêbado só faz besteira né, e ele foi se esconder 
realmente lá debaixo da casa dessa senhora, dessa onde essa menina mora, dessa senhora 
morava, ela com medo, diz ela que ninguém num viu né, ela pegou a espingarda e deu um tiro, 
matou o rapaz, só porque ele tava assim, ele se escondeu lá debaixo da casa né, eles tavam 
rindo, sabe lá o que ele tava fazendo lá debaixo, ela com medo, ninguém num sabe! Ela só fez 
dizer que ela fez isso, ela matou o rapaz!329 

 

Crimes desta natureza repercutiam mesmo, em grandes reportagens nos jornais da 

capital como a “cena de morte” ocorrida em 1946 num estaleiro naval na ilha do Caxangá no 

igarapé dos Educandos, quando tiros de revólver efetuados por Pedro Bezerra, vigia do 

estaleiro, acabaram com a vida de Alberto Matias, morador da ilha. A manchete de primeira 

página repercutiu o ocorrido por dias: “Após o crime, o assassino e seu cúmplice fugiram e 

estão sendo procurados pela polícia – Cena de morte na Ilha de Caxangá”.330 

                                                 
329 Francisca, infelizmente não lembrou o ano do acontecido, (algo em torno de 1958 e 1961 quando voltou com 
seu marido) dificultando seu levantamento na imprensa da época e mesmo Vivaldo Correa, seu antigo vizinho, 
não se lembrou deste crime. 
330 O Jornal. Manaus, 03 de Janeiro de 1946. 
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Em flutuantes, além dos 04 suicídios encontrados na imprensa, como o da jovem 

Raimunda Ferreira de 21 anos que em seu flutuante no igarapé de Manaus, por motivos 

desconhecidos, “... ingeriu forte dose de solda caustica...”;331 levantei alguns homicídios. 

Em 1948 dois assassinatos movimentaram por semanas a opinião pública local. O 

primeiro, ocorrido em janeiro no igarapé de São Raimundo, inicialmente tratado como mais 

um afogamento de um homem desconhecido, supostamente bêbado. Porém, mais tarde se 

verificou tratar do marítimo Esmeraldino Batista e que ele não foi vítima de um afogamento, 

mas sim de um intrigante assassinato, cujo suspeito, confirmado pelas investigações policiais 

como autor do crime, tratava-se de Roldão Cavalcante, “... proprietário do flutuante Roldão 

em cujas proximidades foi encontrado o cadáver...” com várias facadas pelo corpo.332 

Ao fim deste ano, no igarapé dos Educandos, duas tabernas flutuantes o “Coutinho”  e 

o “Cinco Irmãos” foram espaços de outro crime cujo enredo assemelhava-se ao anterior. Para 

a polícia, Jauapery Ponce de Leão, morador no “Coutinho” , por estar bêbado, pereceu 

afogado nas águas do igarapé, mas “... para o povo dos Educandos e para o companheiro de 

Ponce de Leão foi um crime” praticado por “... elementos estranhos...” que bebiam no 

“Cinco Irmãos”, onde Zulmira Castro, proprietária e residente se defendeu reafirmando o 

afogamento de Jauapery e não o seu espancamento como acreditava a população. 

O caso, até onde apurei na imprensa, nunca foi resolvido e os jornais da época 

chegaram mesmo a advertir as autoridades policiais sobre mais um crime misterioso e 

violento ocorrido, em tão pouco tempo, nos bares flutuantes de Manaus. Para tanto, 

recuperaram, inclusive, o “caso do Roldão” que também não ficou de todo esclarecido: “Para 

o caso, em último recurso, convém lembrar o sensacional crime de morte ocorrido em São 

Raimundo, no flutuante de Rodão...”.333 

 

“... olha, a cidade flutuante vai sair todinha, nós vamo ter que se mudar daqui...” 

 

Foi o que Creuza de Andrade ouviu do marido logo que chegou a sua casa, como ela 

trabalhava o dia todo no restaurante da Ana, não pode receber as pessoas, “... eram homens e 

mulheres que andavam...” pela “cidade flutuante” fazendo perguntas aos moradores para, 

finalmente, comunicá-los que o governo iria extinguir a “cidade flutuante” e um amplo 

processo de remoção iria ter inicio a partir daquele ano de 1965. 
                                                 
331 A Crítica . Manaus, O Dia Policial de 20 de Setembro de 1954.  
332 Diário da Tarde e O Jornal. Manaus de 12, 14, 15, 16 e 17 de Janeiro de 1948. 
333 Diário da Tarde. Manaus de 25,27 e 30 de Outubro de 1948 e O Jornal. Manaus de 26 de Outubro de 1948. 
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Francisco da Silva também não estava em casa, andava em seus afazeres pelo 

Mercado, mas sua mãe, Francisca da Silva, que lavava roupa no flutuante, estava e, assim, 

pode falar com os tais “homens e mulheres” os quais, como ela lembra, foram logo 

perguntando: “quantas pessoas que tem aí, quanto... é..., nome, feminino, masculino...”. 

Francisca não conseguiu identificar muito bem aquelas pessoas, na fala de Francisco, 

pareciam ser do Exército ou talvez da Marinha, quem sabe do Governo. 

De qualquer maneira, eles estavam corretos, tratava-se dos representantes do governo 

de Arthur Cezar Ferreira Reis que, em junho de 1964, assumiu em nome da “Revolução” 

Militar, o governo do Estado do Amazonas, permanecendo até janeiro de 1967, tendo como 

uma das principais metas de seu governo a definitiva e completa destruição da “cidade 

flutuante”. 

Entre as “... medidas administrativas mais importantes...” que o Governador projetava 

para o ano de 1965, a “... extinção da cidade flutuante, a favela fluvial de Manaus”, foi a 

primeira a ser pronunciada por Arthur Reis, “... de modo que os que vivem presentemente 

naquele núcleo exótico não se sintam feridos nos seus interesses, ao contrário, se possam 

sentir aquinhoados de bem estar”, concluiu o novo Governador.334 

Antes, porém, eram necessários alguns dados, observações e levantamentos que 

informassem melhor as autoridades sobre os flutuantes, permitindo conhecer este fenômeno 

social e urbano, há décadas em processo na orla de Manaus, não para atacar necessidades e 

problemas dos moradores, longe disso, as perguntas do governo, ao que sugere os nossos 

entrevistados, pareciam ter como pedra de toque a palavra “quanto” ; quantificar pessoas e 

casas foi o que norteou estas pesquisas. 

Francisca Malta também ouviu de um “... pessoal do governo...”, a pergunta “... 

quantas pessoas moravam ali, o nome das pessoas, tudinho, aí perguntavo se não tinha casa 

em terra...”, logo em seguida a sua “ficha”  terminou de ser preenchida, nela tinham as 

informações que as autoridades precisavam para organizar o desmantelamento da “cidade 

flutuante, eles não buscavam formar uma opinião sobre o lugar, esta, como dá a entender 

outra fala do governador Arthur Reis, já estava formada: “Levantamentos efetuados, 

revelaram a existência de 2.500 casas flutuantes. Essas habitações não apresentavam as 

                                                 
334 Exposição de Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado, Seis Meses de Administração (de 27 de 
junho a 31 de Dezembro de 1964) em 31 de Dezembro de 1964, p.10. 
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mínimas condições de conforto e higiene aos seus usuários, além de constituir um grave 

problema de ordem social”.335 

No entanto, não devemos imaginar que o fim da “cidade flutuante” tenha sido uma 

política iniciada apenas durante o governo de exceção que Arthur Reis representava. Outros 

setores da sociedade amazonense, anos antes, se não com a mesma organização e veemência 

das medidas pós 1964, já denunciavam, condenavam e bradavam contra os flutuantes da 

cidade e, para tanto, recuperavam antigas Leis Oficiais e divulgavam novas. 

O Decreto presidencial nº 21.235 de 02 de Abril de 1932, assegurou “Os terrenos 

marginais dos igarapés da Zona Urbana de Manaus...” ao Estado do Amazonas.336 Desde 

então, ao que sugerem as poucas preocupações oficiais, estas regras não sofreram 

desobediências, pelo menos, a ponto de merecerem aprimoramentos ou reformulações. 

Depois de 1950, todavia, a expansão da cidade de Manaus, em marcha também sobre 

os terrenos marginais, chamou a atenção da Capitania dos Portos, braço da Marinha do Brasil 

e a quem cabia a salvaguarda e fiscalização destas estratégicas áreas urbanas. Em seu Artigo 

102, do novo Regulamento, se lê que “Para execução de obra pública ou particular sobre 

água, em terrenos da Marinha, e marginais (...) deve ser previamente ouvida a Capitania dos 

Portos...” e tão significativo quanto estas novas regras é o fato delas terem sido divulgadas 

pelo Boletim da Associação Comercial do Amazonas.337 

Como enfatizado, nunca encontramos uma documentação da ACA que diretamente 

condenasse a prática social dos flutuantes, exigindo das autoridades suas retiradas. No 

entanto, não podemos esquecer o seu intenso combate ao comércio dos marreteiros e 

vendedores ambulantes, cujos territórios de trabalho envolviam, especialmente, as ribeiras do 

Mercado Central e os próprios flutuantes. 

Serra e Cruz, ao recuperarem o surgimento dos grandes flutuantes comerciais na 

década de cinqüenta, ressaltaram que neste mesmo período, “... levantaram-se os 

                                                 
335 Relatório de Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado, Como Governei o Amazonas – (Relatório dos 
dois anos e seis meses de seu mandato como governador do Estado do Amazonas no período de 27 de Junho de 
1964 a 31 de Janeiro de 1967), p. 121. O próprio trabalho, “Os Flutuantes de Manaus” de Matias Lenz, José 
Schneider e Ana Maria de Carvalho, antigos alunos de Arthur Reis na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, foi um destes estudos patrocinados pelo Governador. No mesmo Relatório, Reis relembra: “Foi 
empresa que confiei a alunos meus, habilitados e amorosos da tarefa, da Escola de Sociologia e Política da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro”, p. 24. 
336 Diário Oficial da República, 08 de Abril de 1932 – Arquivo Público do Amazonas. Manaus, In: JOSÉ, Cidade 
de Oliveira (org.). Leis, Decretos e Regulamentos do Amazonas, p. 241. 
337 Boletim da Associação Comercial do Amazonas. Manaus, Ano IX, nº 102, Janeiro de 1950, p. 09. Grifo meu.  
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comerciantes da Rua Barão de São Domingos, contra os donos dos flutuantes” 338, João 

Cesário me afirmou que os antigos comerciantes sempre “... fizeram muita pressão pra tirar 

os flutuantes, porque prejudicava todo o comércio de terra...”. 

A imprensa, por sua vez, foi um destes setores que, se ainda não exigia claramente a 

retirada dos flutuantes, suas constantes denúncias, por outro lado, sempre os destacaram como 

um problema social que, paulatinamente, foi incomodando a sociedade da qual, ela própria 

provinha e representava. 

Nas “Reclamações Que Nos Parece Justa”, de 1951, contra o “congestionamento” da 

frente da cidade por parte de casas de negócios flutuantes, o “A Crítica”, que acabara de 

estrear na imprensa local, solicita “... do digno Capitão dos Portos as providencias cabíveis 

no caso em foco”.339 Uma das providências pedidas pelo jornal, poderia ser o cumprimento do 

Artigo 102 dos Regulamentos da Capitania do ano anterior. 

O mesmo jornal também daria grande destaque a uma nova Lei, promulgada em 1954, 

que, reforçando as anteriores, ditava serem os terrenos marginais da área urbana de Manaus 

“... reservados ás obras urbanísticas da capital do Estado”, autorizando, ainda, convênios 

entre Município e Estado para a realização de tais obras,340 as quais, de fato, nunca ocorreram, 

a única obra em marcha em todo o litoral da capital era mesmo a “cidade flutuante”. 

A destruição da “cidade flutuante” também não foi uma medida de força organizada 

apenas ao longo do governo de Arthur Reis. Recuperamos que, quase ao final da década de 

50, os boatos ouvidos pelo meu entrevistado Sebastião Garcia e pelo jornalista Romeu Cabral, 

davam conta que a Capitania dos Portos e a Prefeitura de Manaus já estavam “quebrando” 

vários flutuantes pelos igarapés. O próprio Sebastião foi um dos moradores que deixou a 

“cidade flutuante” para morar em terra, no bairro dos Educandos. 

O Prefeito de Manaus, por esta época, era Gilberto Mestrinho que, em 1958, assumiu o 

governo do Estado e, ao que sugerem suas “preocupações”, as medidas em relação aos 

flutuantes da capital, quando na Prefeitura, poucos efeitos havia alcançado. Mestrinho, em 

1961, voltou à carga contra os 1.389 flutuantes levantados em seu governo, os quais, segundo 

o governador, “... já atingiu as proporções de grave problema, clamando por providências 

                                                 
338 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 22. 
339 A Crítica . Manaus, 26 de Abril de 1951. O jornal começou a operar em 1949. 
340 A Crítica . Manaus, “Reservando Os Terrenos Marginais Dos Igarapés De Manaus” de 21 de Julho de 1954. 
Tratava-se da Lei nº 208 de 27 de Dezembro de 1954 e também pode ser encontrada no conjunto de Leis, 
Decretos e Regulamentos do Amazonas do Arquivo Público do Estado.  
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radicais do poder público, sem que se possa esperar mais tempo para executar um programa 

assistencial e saneador”.341 

Todavia, as “providências radicais” clamadas por Mestrinho, viriam apenas três anos 

depois, sob a administração de Arthur Reis. Um mês após sua posse, a Capitania dos Portos 

proibiu a instalação de novos flutuantes nas águas de Manaus, tendo, para o êxito de suas leis, 

colocado “... uma lancha (...) com uma equipe destinada a fiscalizar e coibir a construção de 

mais casas sobre troncos...”, segundo advertências do próprio Capitão dos Portos.342 

É difícil imaginar que esta primeira investida das autoridades contra a “cidade 

flutuante” alcançaria seus objetivos frente à vasta e intrincada rede fluvial da região e, 

sobretudo, pela própria fluidez dos endereços da cidade móvel da qual contou os nossos 

entrevistados. Índice do fracasso desta medida da Capitania pode ser comprovado, ainda, nos 

próprios levantamentos oficiais da “cidade flutuante”. 

No mesmo mês, agosto de 1964, em que o Capitão dos Portos fez as declarações 

acima, Serra e Cruz estavam terminando seus estudos de campo, contabilizando 2.145 

flutuantes em Manaus.343 Em abril de 1965, quando Arthur Reis começou a por em prática os 

planos de desarticulação da “cidade flutuante”, o governador destacou as dificuldades da 

empreitada frente aos 2.500 flutuantes levantados,344 ou seja, mesmo com a proibição da 

Capitania, em sete meses (agosto de 64 a abril de 65) foram construídos quase 400 flutuantes 

pelo litoral de Manaus. 

Em novembro de 1964, o governo cria a Comissão de Desenvolvimento Econômico 

do Estado do Amazonas (CODEAMA), “... tendo como função planejar e promover o 

desenvolvimento econômico e social do nosso Estado”,345 para tanto, trabalhando em várias 

frentes dos projetos oficiais, como no suporte e orientação as pesquisas de Matias Lenz de 

1966, nas quais os autores, agradeceram “... aos funcionários da CODEAMA, devemos o fato, 

de o levantamento em campo ter-se realizado rapidamente e sem maiores entrave”.346 

                                                 
341 Trata-se de um discurso do Governador Gilberto Mestrinho durante a VI Reunião de Governadores realizada 
em agosto de 1961, apud SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., p. 77. Grifo meu. 
342 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 37. 
343 Ibid, p.37. 
344 Relatório de Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado, Como Governei o Amazonas – (Relatório dos 
dois anos e seis meses de seu mandato como governador do Estado do Amazonas no período de 27 de Junho de 
1964 a 31 de Janeiro de 1967), p. 121. 
345 Mensagem a Assembléia Legislativa apresentada por Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado em 
15 de Março de 1965, p. 158. 
346 LENZ, Matias et al. Op. Cit., p. 02. 
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Para a “problemática” dos flutuantes, o Governador criou comissões específicas as 

quais, em apenas dois meses (abril a maio de 1965), chegariam a três. Se os textos da primeira 

comissão ainda ditavam uma “... mudança da Cidade Flutuante”, nas duas últimas 

comissões, a finalidade dos seus trabalhos é, textualmente, a “... a extinção dos flutuantes da 

Cidade de Manaus...”.347 

A pressa do governador parecia ser tamanha que ele não atentou para uma importante 

questão política. Em sendo as terras marginais e as águas do rio e igarapés da cidade de 

jurisdição da Marinha, Arthur Reis jamais poderia colocar funcionários do Estado no 

comando dos trabalhos de destruição da “cidade flutuante”, tal como fizera, em seu segundo 

decreto, quando atribuiu ao Comandante da Polícia Militar do Estado a coordenação geral dos 

trabalhos, reservando a Capitania apenas uma participação subordinada. 

O equívoco, de gravidade ainda maior por estarmos em plena ditadura militar, cujo 

pilar político era a hierarquia entre os Poderes, foi de imediato corrigido no último destes 

decretos, no qual a Capitania dos Portos retoma o comando dos serviços, ficando as 

comissões civis e Polícia Militar, com a função de “... criar condições e dar integral apoio à 

Capitania dos Portos...”.348 

Outro índice da velocidade das ações oficiais contra a “cidade flutuante” foi à criação, 

em junho de 1965, da Companhia de Habitação do Amazonas (COHABAM) que deveria 

gerenciar a política das habitações e cuja primeira grande ação foi à construção do Conjunto 

Costa e Silva, no bairro da Raiz, que deveria ocorrer ao mesmo tempo dos “... levantamentos 

das populações a serem transferidas para aquele conjunto...”, este, segundo as promessas 

oficiais, “... deveria alojar todos aqueles ex-habitantes da cidade flutuante”.349 

Não estou certo se os membros destas Comissões e Secretarias, criadas em 1965, 

foram os mesmos que foram aos flutuantes dos meus entrevistados contar e preencher fichas. 

No entanto, mesmo os moradores não lembrando maiores informações destas pessoas, é 

significativo Francisco da Silva achar serem do Exército, da Marinha, a “... a Capitania 

estava pegando o nosso nome, todos o pessoal que morava em flutuante...” e que Francisca 

Malta os tenha lembrado como “pessoal do governo”. 

                                                 
347 As Comissões foram criadas a partir dos seguintes decretos: Decreto Nº 168, de 10 de Abril de 1965; Decreto 
Nº 181, de 30 de Abril de 1965 e Decreto Nº 1196, de 13 de Maio de 1965 – Arquivo Público do Amazonas. 
Manaus, In: JOSÉ, Cidade de Oliveira (org.). Leis, Decretos e Regulamentos do Amazonas, p. 175, 189 e 208.  
348 Decreto Nº 1196, de 13 de Maio de 1965 – Arquivo Público do Amazonas. Manaus, In: JOSÉ, Cidade de 
Oliveira (org.). Op. Cit., p. 208. 
349 Antony & Pereira Cunha. “A COHABAM e o Plano Habitacional no Amazonas”. In: Cadernos de 
Arquitetura Brasileira, v. 1, 1967/1968, p. 72. 
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As perguntas poderiam ser as mesmas, porém, um procedimento do “pessoal do 

governo” que foi ao flutuante de Francisca Malta me chamou a atenção. Depois de preenchida 

a “ficha (...) botaram um X no flutuante...” de Francisca, mas não no de Creuza e de 

Francisca da Silva. Um X? Qual o significado desta marca? E porque nuns e não em outros? 

O significado, Vivaldo, que também teve seu flutuante marcado, me respondeu: “... 

botavo o X, então aquele já tava marcado pra sair, foi beneficiado com a casa, como essa 

aqui...”, no atual Conjunto Costa e Silva, periferia da capital, um dos destinos da remoção 

oficial prestes a começar na “cidade flutuante”. 

Creuza me explicou que apenas os proprietários das casas ganhavam casa ou terreno, 

“... porque quem ganhou foi os donos das casas...”, como Vivaldo e Francisca Malta. Creuza 

morava de aluguel, portanto, não teria este direito. No entanto, Francisca da Silva, também era 

inquilina na “Amazonense” e contrariando as idéias de Creuza, obteve um terreno no bairro 

de Santo Antônio, onde, em face aos atrasos nos serviços da COHABAM, outros moradores 

estavam sendo assentados em terrenos loteados pelo governo. 

Olhando para as narrativas orais, tentei estabelecer algum padrão entre os que teriam 

maiores chances de obter casas e terrenos nos arrabaldes de Manaus. No entanto, como já 

mostraram as histórias de Creuza e Francisca da Silva, isto seria bastante complicado. 

A própria Francisca Malta, que teve o seu flutuante marcado para receber uma casa, 

não pode de imediato, nem pegar as chaves, nem os salgados carnês de prestação, seu marido 

era oficial da Marinha, condição que, neste primeiro momento, representou um sério entrave 

para a obtenção da casa no Conjunto Costa e Silva, “... eu tinha a casa né...”, começou a me 

explicar Francisca, “... mas como eu disse, meu marido era porque ele era oficial e a casa 

tinha sido pra gente mais humilde...”. 

Os moradores humildes, segundo também os discursos oficiais, deveriam ser os alvos 

dos “X” e, se considerarmos que as autoridades públicas sempre recuperaram os moradores de 

flutuantes como pessoas pobres e miseráveis, o governo teria que oferecer casa e/ou terreno 

para praticamente todos os moradores da “cidade flutuante”. Mas, não foi isso que aconteceu, 

as casas da COHABAM, não conseguiram representar, ao menos uma solução paliativa para o 

abrigo destas pessoas removidas; remoção que, ao passar dos meses, foi assumindo cores de 

expulsão propriamente dita. 

O Plano Bienal do Governo (1965/1966) previa a construção de 2.000 residências para 

os flutuantinos, no entanto, em 31 de dezembro de 1966, apenas 130 casas haviam sido 
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construídas e duas estavam em execução,350 ou seja, pouco mais de 5% das 2.500 casas que o 

próprio Arthur Reis calculou existir na “cidade flutuante” naquele período, aliás, as 130 casas 

do governo, não dariam nem ao menos para a vizinhança do meu entrevistado Francisco da 

Silva que, segundo projetou, “... tinha +- uns 150 habitantes [só] naquela área...” em que 

morava na “Amazonense”. 

Neste momento, o Governo abriu outra frente de serviços na forma de mais um 

conjunto residencial, Flores, a noroeste do Centro e mais distante ainda deste que, em comum 

com o Costa e Silva, tinham as paralisações e atrasos nas obras. Outra saída urgente que o 

governo lançou mão foi uma série de loteamentos de terras pelo município de Manaus. 

Lotear terras longe do Centro de Manaus era muito mais fácil, prático, estratégico e 

menos custoso do que construir conjuntos residenciais, como Flores e Costa e Silva, que 

nunca passaram de um punhado de casas. 

Assim, tentei entender, junto ao meu entrevistado Vivaldo Correa, como os 

recenseadores do governo procediam para marcar ou não marcar um flutuante, decidir quem 

ia ou não ia ganhar casa ou terra e, o que ressalta em seu discurso é a falta de critérios das 

autoridades, “... foi complicado não pra escolher as pessoas, não tinha escolha não, era o 

que tivesse ali, ia né, numerado eles faziam..., não tinha escolha não...”. 

Ainda assim, não creio em um mero lance de sorte e azar, Vivaldo, por exemplo, 

poderia ser o dono do seu flutuante, mas não esquecemos que ele era, principalmente um 

policial militar, ou seja, um funcionário do Estado do qual provinham às comissões de 

levantamento e isto deve ter também pesado muito ao “X”  gravado na porta do seu flutuante. 

Francisca da Silva, se não era dona do seu flutuante, se valeu do Delegado Marcolino, 

antigo cliente das lavagens de roupa, mas, sobretudo, um dos responsáveis pelos loteamentos 

no bairro de Santo Antônio, onde ela conseguiu terreno e Francisco ergueu a primeira e atual 

casa da família. 

Francisca Malta, primeiro rezou, “... eu pedi a Deus sempre que assim uma casa pra 

mim morar...”, mas, em seguida, foi disputar também as poucas casas que o governo 

construiu. Tentou usar do prestigio de militar do marido junto à esposa do Coronel João W. 

Andrade, militar influente, segundo Francisca, no Governo, mas o esforço foi em vão: “quem 

                                                 
350 Relatório de Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado, Como Governei o Amazonas – (Relatório dos 
dois anos e seis meses de seu mandato como governador do Estado do Amazonas no período de 27 de Junho de 
1964 a 31 de Janeiro de 1967), pg. não numerada. 
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manda aqui sou eu e não é ele, vá dizer ao seu marido que ele resolver, ou ver outras 

coisas”, foi o que ouviu da boca da “desaforada” esposa do Coronel. 

Mais tarde, se lembrou de dona Nazaré, “... ela trabalhava lá no Governo (...) ela que 

era que fazia as fichas...”, foi ter com ela. Nazaré deu um “jeito” de contornar o fato de Elias 

Malta ser um militar de carreira da Marinha, botou a casa no nome dos filhos de Francisca e 

assim pode driblar as burocracias oficiais. Depois das rezas e da infrutífera discussão com a 

esposa do Coronel, Francisca conseguiu a casa, onde até hoje mora com uma única filha; Elias 

já faleceu e as outras “meninas” casaram e foram embora. 

Não se tratava de artifícios, como, a primeira vista, possam parecer as políticas de 

Francisca Malta e Francisca da Silva, mas sim, estratégias de sobrevivências em meio a um 

conturbado e desorganizado processo de remoção. Cada uma valia-se das “armas” que tinha 

para abrigar suas famílias, além do que, as poucas casas do Governo, oficialmente destinadas 

aos flutuantinos, ainda eram disputadas com outros moradores de Manaus que nunca moraram 

na “cidade flutuante”, revelando ainda, uma prática de corrupção que também concorria 

contra os moradores de flutuantes. 

Francisca Malta me contou que quando ela chegou ao Conjunto Costa e Silva, já se 

encontravam ali, dona Cecília e seu Lino “... eles ganharam a casa também, junto com o 

pessoal da cidade flutuante...” graças, segundo Francisca, a um “pedido” do ex-governador 

Gilberto Mestrinho, “... porque ele deu até uma carta pra dona Cecília...” ; Francisca também 

lembrou de “dona Tereza” que já se encontrava no loteamento do Santo Antônio, mas, como 

ela veemente enfatizou, “... a dona Tereza não morou nos flutuantes não!”. 

Dois depoimentos pinçados do trabalho de 1985 do sociólogo João P. Salazar também 

são índices das muitas venalidades políticas comuns ao processo: “Muito morador diz que 

morou na Cidade Flutuante, mas é mentira, veio pra cá por influencia política. Eu mesmo 

vim pra cá por influencia do Dr. André Araújo (E. L. B)”  e outra: “Nunca morei na Cidade 

Flutuante. Meu marido (já falecido) era motorista particular do Governador que facilitou a 

aquisição da casa (E. F.)”.351 

A minha entrevistada, Creuza de Andrade, também rezou, e muito, mas não conhecia 

ninguém influente na cidade, pelo menos não nas esferas das políticas de remoção do 

Governo, “... nós tivemo que dá outro jeito...”. O jeito foi falar com um amigo de seu marido, 

atravessador no Centro, ele tinha uma casa desocupada na Rua Emilio Moreira no bairro da 

                                                 
351 SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., p. 102. 
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Praça 14 de Janeiro; ganharam um tempo apenas para procurar um próximo aluguel, regime 

na qual Creuza morou em vários lugares da cidade, até 1981, quando, enfim, conseguiu uma 

casa no mais novo “conjunto do governo”, na Cidade Nova, a época, parte de outro plano 

habitacional oficial. 

Depois das comissões, das entrevistas, das fichas e das marcações, vieram os prazos de 

saída que os moradores dos flutuantes receberam por parte dos três Capitães dos Portos que, 

entre junho e novembro de 1965, comandaram a instituição, estando à frente das ações 

práticas de destruição da “cidade flutuante”, que Arthur Cezar Ferreira Reis procurava 

acelerar de todas as formas. 

Ainda assim, de maio de 1965, quando o Capitão dos Portos Gilberto Ferraz começou 

a retirar os primeiros flutuantes, a “cidade flutuante” só foi considerada extinta quase dois 

anos depois e sob o comando de outro capitão, Mário da Costa Paiva, que, entre 1966 e 1967, 

destruiu os últimos flutuantes da cidade. 

Quase dois anos entre o Capitão Gilberto Ferraz e o Capitão Costa Paiva, não se 

tratava apenas das grandes dificuldades de botar abaixo mais de 2 mil casas espalhadas pela 

extensa orla de Manaus, mas também tinha a ver com a própria resistência de vários 

moradores que, depois de removidos, rebocados ou mesmos expulsos voltavam para os 

flutuantes, sobretudo, no Centro da cidade; retornos que se intensificaram ainda mais durante 

o comando interino do segundo Capitão dos Portos, João Felix da Silva. 

A cadência destes prazos, vencidos, protelados e remarcados, por conta da 

insistência/resistência de vários moradores, pode ser percebido na retomada deste tempo feito 

pelas narrativas de João Cesário: 

 
Esse projeto de terminar isso aí foi um projeto muito longo, tiveram dois Capitães dos Portos 
aí; primeiro  lutou pra terminar, deu prazo pra eles tirarem, tudo mais e nada (...) eles 
teimaram, ficaram, continuaram lá, eles não obedeceram. O segundo também, do mesmo jeito, 
e ... continuavam aumentando né; até que um terceiro comandante chegou aí, Capitão dos 
Portos, que ele resolveu tirar na marra (...) resolveu tirar, deu dois prazos, no segundo prazo ele 
mandou derrubar... . 

 

Outros entrevistados enfatizaram estes prazos em suas narrações, lembrando-os como 

uma contagem regressiva que, a medida do seu fim, agitava a Manaus como um todo, botando 

em alvoroço os moradores de flutuantes que tentavam negociar, disputar outros lugares na 

cidade para onde pudessem levar suas vidas; os que não conseguiam, voltavam para os 

flutuantes permanecendo até as outras datas limites, presenciando a destruição de suas casas. 
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JM, do Mercado, presenciou a destruição da “cidade flutuante”, também seu antigo 

território de negócios; fim este também regido pelas datas impostas pela Capitania, “... aí veio 

um Capitão dos Portos, ninguém queria sair daí, ele deu um prazo e esse prazo foi cumprido, 

ele tirou...”. Vivaldo me contou que com os dois primeiros Capitães, as destruições das casas 

foram bastante cadenciadas, “... vinha por vez né, desmanchava um bocado hoje, depois era 

outro bocado e assim ia”; no entanto, os serviços, quase ao fim de 1966, não apenas se 

intensificaram como a paciência das autoridades parecia ter se esgotado de vez. 

“Você tem tantos dias pra tirar o flutuante”, era agora o tom dos avisos, narrou 

Vivaldo, “... por que se não desmancha...!”, sugerindo tanto as ameaças quanto o limite de 

tempo e tolerância, como foi me contando Vivaldo, “... não aceitava, eles dava um prazo de 

15 dias, se naqueles 15 dias num desmanchasse, chegava lá com uma canhoneira amarrava 

um cabo no flutuante, quebrava tudinho”. E quem resolvesse não sair, desafiar as ordens? 

Perguntei para Renato Chamma, “... dava um jeito de dá remendo nele...”, foi à resposta 

imediata que obtive. 

Os jeitos e remendos poderiam ir das comuns ameaças e agressões dos órgãos de 

repressão do Estado (fortalecidos em meio à ditadura militar em marcha no país) as prisões e 

“desaparecimentos” de supostos “rebeldes”, de qualquer forma, a grande violência para os 

moradores, era a perda de suas casas, dos seus espaços de trabalhos, serviços, lazeres, a 

separação de antigos vizinhos e parentes; Francisca Malta, por exemplo, me disse que ficou 

“... muito triste, eu gostava muito da minha afilhada, a Rosa, eu fiquei triste porque de lá, 

eles foram pra São Jorge...”. 

As ações da Capitania seguiam intimidadoras e violentas. Alguma tolerância apenas 

com alguns comerciantes, sobretudo os registrados pela burocracia oficial, ainda assim, 

advertiu Costa Paiva: “... os flutuantes comerciais, cujos proprietários não cumpram a 

notificação, serão lacrados a partir de amanhã, e em seguida rebocados para a outra 

margem do rio...” não tendo a Capitania qualquer responsabilidade pelas mercadorias que ali 

se encontrarem, concluiu o Capitão as suas advertências.352 

Estes seriam os mais afortunados, a regra, com a grande maioria, foi a completa 

destruição dos flutuantes pelo machado, pelo fogo ou pelo arrasto das lanchas da Capitania, 

cujos agentes foram chegando, “... eles pegavam aqueles guincho, pegavo e jogavo, puxavo, 

derrubavo as casa...”, me contou Francisco da Silva, cercando partes da “cidade flutuante” 

                                                 
352 Declaração publicada no O Jornal. Manaus, 28 de Setembro de 1965.  
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que, até o fim do dia, não mais existiam, “... tirou tudinho  (...) eles levaro pra algum canto 

[ou] quebra tudo, toca fogo...”. 

Renato Chamma que, como anunciado, nunca guardou simpatias para com a “cidade 

flutuante”, lembrou mesmo do barulho, “pool!” , que fazia quando o cabo de aço do rebocador 

da Capitania arrastava o flutuante pela sua “cumeeira”, arrasando, por completo, as 

instalações das casas. Quem não quisesse sair, resistisse, enfatizou Francisca Malta, “... eles 

tiravam mesmo na marra...” e podiam fazer tudo isso, segundo, Renato. “... porque tinham 

moral e o resto não tinha moral...”. 

Tamanha violência das ações oficiais me levou a conversar, mais detidamente, com 

meus entrevistados sobre as reações dos moradores, praticamente nenhuma! Foi o que quase 

todos lembraram, para minha surpresa e angústia; a serenidade e a cordialidade “daquele 

tempo, do meu tempo de antigamente”, mais uma vez, foi o que norteou as narrativas orais. 

Creuza de Andrade, mesmo não obtendo terreno ou casa, enfatizou que “... eles 

entravam em acordo tudinho...”, motivos pelos quais, segundo ela, “... ninguém fazia 

confusão, ia só saindo o pessoal...”; “... foi pacífica...”, me respondeu JM e, na mesma linha 

responderam Renato Chamma, “... não teve reação não...” e Sebastião Garcia, “... não, num 

teve briga...”. 

No entanto, observando em analogia o contexto do lugar e a situação política do Brasil 

a época, pode-se começar a entender, rediscutir os significados da passividade dos moradores 

frente à tamanha violência contra suas vidas. 

Passividades estas, que João Bosco Chamma buscou explicação numa espécie de 

“mito” da passividade do homem amazônico que, animado pelo caboclo interiorano, é 

tradicionalmente recuperado pelas imagens da resignação, da humildade, da calma e da 

obediência as leis dos homens e de Deus, tal como idealizou Bosco Chamma: 

 
O pessoal não queria, mas o Governo tinha força; o manauara nunca foi assim de fazer 
trincheira e tal, não tem esse hábito, isso porque, o pessoal da cidade flutuante, vinha do 
interior, então é muito natural no amazônida a resignação; porque a Revolução tinha 
acontecido há pouco tempo e ninguém ia enfrentar o pessoal. 

 

Francisca Malta não comentou as ações da Capitania, neste ponto da conversa, ela se 

limitou a falar sobre passos das remoções, “... o pessoal passaram anotando (...) eles anotava 

a numeração tudinho, botava um X...”. A grande violência para Francisca, não vinha da parte 
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dos militares, mas da vizinhança em terra que, segundo ela, humilhavam os moradores dos 

flutuantes, “... ficavam mangando...” dos distantes locais para onde alguns seriam removidos. 

Ela nunca esqueceu das chacotas do tipo “vocês vão morar lá pra onde o sol perdeu o 

cachimbo”, ou então, “gente feio, moradia longe né”, depois das quais não faltavam sonoras 

gargalhadas. A tudo isto Francisca respondia com silêncio e resignação, porque, como ela me 

justificou, “... eu sou católica (...) eu sempre fui uma pessoa humilde, eu não respondia...”. 

Rediscutindo esta “natural resignação do amazônida”, a luz do contexto político em 

que se encontrava o Brasil naquele período, percebe-se que a intensificação das operações 

militares contra a “cidade flutuante”, desde outubro de 1965, ocorre em meio ao severo 

cerceamento aos direitos democráticos por parte do Governo Militar que, no mesmo mês, 02 

de outubro, baixou o Ato Institucional nº 2, restringindo, entre outras ações antidemocráticas, 

a opinião pública, dando as autoridades o direito a prisões, sem mandatos judiciais, dos que se 

colocassem contra a ordem estabelecida. 

À medida que os entrevistados sustentavam a passividade dos moradores frente à 

destruição de suas casas, esta conjuntura político-brasileira, também foi sendo retomada. O 

“mito” da resignação do caboclo interiorano, na fala de Bosco Chamma acima, está, 

justamente, entre este contexto nacional, retomado por ele: “O pessoal não queria, mas o 

Governo tinha força (...) porque a Revolução tinha acontecido há pouco tempo e ninguém ia 

enfrentar o pessoal”. 

Francisca Malta, por sua vez, dificilmente iria falar contra as ações de uma esfera 

política e social, da qual o seu marido, “Tenente Oficial da Marinha”, era representante, aliás, 

ele deveria, mais do que ninguém, saber das proibições oficiais em terras da Marinha que as 

normas da Capitania traziam desde 1950. 

Muito da “moral”  que Renata Chamma associa aos homens que destruíram a “cidade 

flutuante” vinha “... de fora...”, na figura do Capitão Mário da Costa Paiva, representante da 

“Revolução”, recém ocorrida. Sebastião Garcia, que não morava mais na “cidade flutuante”, 

soube que ninguém reagiu porque era “... ordem da Capitania...”, como poderiam? Deu a 

entender. Vivaldo também “sufocou” qualquer rebeldia, finalmente, “... era ordem do 

Ministério da Marinha junto com o presidente da República pra desmanchar (...) já se vê que 

a Marinha é um negócio sério né...”. 

Para Francisco da Silva, o tempo entre o Golpe Militar de 1964, e o fim da “cidade 

flutuante” em 1966/67, coincide com o período em que ali morou, mas, sobretudo, longe de 
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meras balizas de tempo, o Golpe, para Francisco, foi o acontecimento explicador do fim da 

“cidade flutuante” e, por conseqüência, de sua remoção para o bairro de Santo Antônio. 

Tal como os outros entrevistados, Francisco não poupa menções ao Golpe, 

emblemático que a palavra golpe nunca foi pronunciada por nenhum entrevistado, 

“Revolução”, com todos os simbolismos que o termo carrega, é o que, para eles, referencia os 

acontecimentos de Março de 1964 no Brasil. 

Francisco da Silva ainda dá um “toque” original às narrativas do acontecido. Se na fala 

dos outros entrevistados as ações de força do regime militar inibiram qualquer reação por 

parte dos moradores; para ele, ainda que reconheça estas medidas extremas, diferenciando-as, 

inclusive, do regime democrático no qual hoje vive, “... o Exército, ele vai mermo né, naquele 

tempo num era como é [hoje] num vai conversar com as pessoa, social né, é delicado...“, o 

tom de suas narrativas é de quase uma deferência e um fascínio pelo que experimentava e, 

ainda, do que estava por vir. 

Para Francisco, a “Revolução” parecia um ser que pairava sobre todo mundo e o 

Exército, seu representante aqui na terra. Em sua complexa projeção dos acontecimentos, a 

“Revolução” passou por Manaus, prendeu o governo, provocando uma fuga em massa e 

como estava sem governo, “... o Exército tomou conta da cidade...”; depois do qual, o 

Governo foi ao seu flutuante e em todos os outros, “... tudo as casa foram visitada...”; 

preencheram as fichas, “... tomavam nota...”; lotearam as terras, “... venderam para nós...”, 

com promissória e tudo, para só então providenciar a tranqüila remoção dos moradores. 

“... Tudo foi na ética (...) tudo na sua ordem”, me afiançou Francisco. Assim, como 

poderia haver revoltas? Como os “prazos”  não poderiam ser respeitados? Os poucos rebeldes 

lembrados por Francisco, “... só teve alguma pessoa que não ia sair né...”, foram logo 

“convencidos” pelo inflexível discurso do governo forte que ele também reconstruiu: “você 

tem que sair...”, era a ordem ouvida e cumprida pelos poucos revoltosos de plantão. 

A seguir, fiz uma síntese dos trechos mais significativos da original reconstrução que 

Francisco fez para um dos acontecimentos mais marcantes da história brasileira. Nela, não 

faltam lances espetaculares e dramáticos, sempre tendo como “pano de fundo” o cabalístico 

horário da meia noite, os personagens se misturam no tempo e no espaço; fugas, prisões, 

sirenes, aviões, helicópteros com Francisco e a família “lá no meio”, no centro de suas 

histórias, cujo ponto alto, nas duas vezes em que eu as ouvi, é o fim da “cidade flutuante”. 
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... foi em 66 ou em 64, foi no período da Revolução, passou aí, prenderam o governo tudinho, 
foi numa noite, [+-] meia noite começou a Revolução, vieram pra pegar todo mundo e o Jânio 
fugiu, aí o governo, que era o Gilberto Mestrinho  fugiu de avião pra os EUA de avião, di 
helicóptero (...) era uma Revolução danada, muita gente preso e a gente lá no meio, todo 
mundo fugindo, ficou sem governo, mas o Exército tomou conta da cidade. Aí depois que eles 
tomaram o poder passou tudinho, uma semana, informou a Capitania do Exército, a Capitania 
foi pegando o nosso nome, todo o pessoal que morava em flutuante pra vim pra esse terreno 
aqui que nós tamos agora. 

 

É fato que a “cidade flutuante” caiu, definitivamente, nos primeiros dias de 1967 e que 

movimentos de resistências tradicionais: milícias armadas, guerrilha urbana, greves, 

sabotagens, até onde pude apurar, nunca conseguiram se formar, mas não pela passividade 

dos moradores como propõe o “mito” da resignação do homem amazônico ribeirinho, 

recuperado por Bosco Chamma. 

Creio sim que a postura dos flutuantinos manauenses se trate muito mais de uma 

consciência que eles tinham da nova situação política pela qual atravessava a sociedade 

brasileira pós-64, na qual eles eram personagens atuantes e, portanto, sabedores das duras 

regras de exceção vigentes, contra as quais, em um choque frontal, poderiam perder, além de 

suas casas, suas próprias vidas. 

Ainda assim, outras formas de resistência puderam ser encontradas à medida que eu 

me aprofundava nas sinuosas questões da destruição da “cidade flutuante” que, apesar de 

tantos discursos condenatórios e ações de força, resistiu até 1967. Estas nossas investigações 

não se esgotou numa idéia comum em que os dispersos flutuantes de Manaus, depois de 1950, 

se tornaram uma “cidade”, apenas por conta das impossibilidades financeiras do Estado de 

arcar, como nos fala Benchimol, com: 

 
... uma política de investimentos em habitação, escolas e saúde que acompanhe a crescente 
taxa de urbanização com a expansão dos serviços básicos dessas comunidades (...) A cidade 
flutuante assim nasceu e cresceu enquanto os administradores dormiam... .353 

 

Entre a fala de Gilberto Mestrinho, na VI Reunião de Governadores, de 1961, e o 

inicio do governo de Arthur Reis em 1964, a exemplo do professor João Pinheiro Salazar,354 

não encontrei mais nenhuma fala oficial sobre os flutuantes. Achei estranho o silêncio dos 

governantes locais para com uma questão que já havia se tornado pauta de discussão em 

                                                 
353 Trata-se do prefácio que Benchimol escreveu para a obra de SERRA e CRUZ. Op. Cit., 1964. 
354 Salazar destaca que em seus estudos, no inicio dos anos 80,“Processamos a leitura de todas as mensagens 
governamentais à Assembléia Legislativa a partir de 1961até a última antes do golpe de 31 de marco de 64 e 
não encontramos nenhuma referencia à cidade flutuante” , cf. SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., p. 78. 
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várias pastas dos poderes oficiais, atingindo, finalmente, em 1961, as esferas do executivo 

municipal e estadual. 

A resistência da “cidade flutuante” por mais de uma década não foi apenas resultado 

dos “sonos” oficiais e/ou das incúrias administrativa, mas, sua permanência/resistência se 

explica também a partir de suas próprias realidades políticas, econômicas e culturais, das 

quais os moradores demonstravam também plena consciência. 

Em primeiro lugar, os seus quase 12.000 moradores muito mais do que a maioria dos 

bairros de Manaus e municípios do Amazonas,355 representavam um forte berço eleitoral, 

estratégico num país que, depois de 1945, retornou as experiências democráticas, nas quais as 

eleições, por meio do voto popular, deveriam ser a principal marca. 

À primeira vista, a restrição do voto aos analfabetos que a Constituição de 1946 ainda 

manteve, frente aos altos índices de analfabetismo da “cidade flutuante” apontados nas 

pesquisas de 1964 e 1966, poderiam resultar em sua insignificância política. Todavia, o 

analfabetismo ditado nas leis eleitorais não incluía os que conseguiam, pelo menos, assinar 

seus nomes e estes, na “cidade flutuante”, segundo Serra e Cruz, atingiam a 4.781 moradores 

que, somados aos detentores do curso primário (1.995), secundário (509) e os de “instrução 

superior” (06) deveriam perfazer os quase 54% de eleitores apontados por Matias Lenz.356 

João Cesário, reiterando a força política da “cidade flutuante”, sublinhou que “... Os 

políticos tinham muitos eleitores lá e por isso eles não se importavam com nada, podia fazer 

flutuante a vontade que eles não tavam nem aí...”. A própria Lei nº 208 de 1954, sobre os 

terrenos marginais dos igarapés de Manaus, informava o “A Crítica”, em meio às eleições 

presidenciais e para as casas legislativas de todo o país, fora uma medida contra “... as 

arremetidas de certos e determinados elementos, que se estão servindo do momento político 

atual, para as suas arrancadas demagógicas...”, como, por exemplo, um projeto de lei “... 

doando terras situadas à margem do igarapé de Manaus...”, terras oficialmente do Estado.357 

João Cesário lembrou também das eleições neste período que confirmaram Juscelino 

Kubitschek na presidência e Plínio Ramos Coelho no governo do Amazonas, “... teve eleição 

na época para Governador, eles faziam campanha lá, eles angariavam muitos eleitores da 

cidade flutuante porque tinha muita gente...”, para os quais os políticos, além de terras que 

                                                 
355 Segundo uma documentação oficial, dos 66 municípios apontados para o Amazonas em 1960, afora Manaus, 
nenhum outro município chegou à casa dos 10 mil habitantes. Cf. Plano de Desenvolvimento Econômico e 
Social (1965-1966) de Arthur Cezar Ferreira Reis. Governador do Estado, p. 127.           
356 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p. 50 e LENZ, Matias et al. Op. Cit., p. 85. 
357 A Crítica . Manaus, “Reservando Os Terrenos Marginais Dos Igarapés De Manaus” de 21 de Julho de 1954. 
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não eram suas, prometiam também o inimaginável. Um, em campanha, lembrado as 

gargalhadas por João Cesário anunciava em seus inflamados discursos: “votem em mim meu 

povo, que eu vou mandar asfaltar as ruas da cidade flutuante todinha”. 358 

No famoso caso de homicídio no flutuante Roldão em São Raimundo, a certa altura de 

1948, a imprensa alardeou pela cidade a interferência, “... parece que política, em atenuar o 

crime de Roldão...”, por parte do Deputado Estadual, Cosme Ferreira filho, para o qual, o 

próprio Roldão (Francisco Cavalcante), como destacou o jornal, era “... cabo eleitoral no 

bairro de São Raimundo...”. O deputado permaneceu horas conversando, reservadamente, 

com Roldão na delegacia e, antes do fim deste ano, ainda, ele seria solto.359 

Nas eleições, em fins de 1963, para as Câmaras legislativas da capital, uma 

reportagem sobre a “cidade flutuante” da revista “O Cruzeiro” informou que os seus 

moradores estavam se mobilizando no sentido de “... até eleger um deputado para tratar de 

seus interesses”.360 Não conseguimos apurar se a mobilização se consumou com a eleição de 

algum representante da “cidade flutuante”, no entanto, a própria idéia e a tentativa são 

poderosos indicadores da sua significância política.            

Além da considerável força política, a “cidade flutuante”, graças as suas quase 200 

casas comerciais, em franco desenvolvimento, tinha, no início dos anos sessenta, uma 

vigorosa força econômica capitaneada, sobretudo, pelos grandes comerciantes que, desde a 

metade da década de cinqüenta, foram se estabelecendo e ampliando seus negócios. 

Na década de sessenta, como salientado anteriormente, alguns comerciantes da 

“cidade flutuante” foram sendo incluídos pelas burocracias fiscais que, não podendo conter o 

avanço da “cidade flutuante”, procuravam retirar qualquer quinhão dos mais de “Um Bilhão 

de Cruzeiros” que, segundo Serra e Cruz, representava a movimentação comercial da 

“cidade” apenas para o primeiro semestre de 1964, rendendo as receitas do Estado, quase 53 

milhões de cruzeiros.361 

Mesmo considerando a fragilidade destes números frente a um comércio, cuja maioria, 

escapava a um controle oficial e que cômputos superlativos, comuns nestas pesquisas, 

estavam mais a serviço das justificativas de destruição da “cidade flutuante”, eles não deixam 

                                                 
358 Os 7.000 eleitores da “cidade flutuante” representavam mais de 10% da quantidade de votos, 31.667, que, por 
exemplo, elegeram Gilberto Mestrinho Governador do Estado em 1958. Pode parecer pouco, mas se o segundo 
colocado, Paulo Nery, com 29.772, tivesse angariado menos da metade dos eleitores da “cidade flutuante”, teria 
sido eleito. Estes números foram encontrados junto a AMAZONAS, Cláudio. Op. Cit., p. 175.  
359 Diário da Tarde. Manaus, 16 de Janeiro de 1948.  
360 O Cruzeiro, Revista de 08 de Junho de 1963, p. 73. 
361 SERRA e CRUZ. Op. Cit., p.32. 
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de sinalizar a força econômica destes comerciantes do lugar como o “Paraíba”, “os 

Cordeiros”, “os Nobres” e “os Assayagues”, sublinhados, pelos nossos entrevistados, como 

expressão de riquezas e prestígios, por conta dos quais puderam também negociar suas 

resistências junto às investidas oficiais. 

Neste sentido, muito das reverências que meu entrevistado Anísio da Silva tem para 

com o comerciante Paraíba se deu em virtude ainda, dele ter conseguido permanecer, em seu 

grande flutuante na frente da cidade, por tanto tempo, sendo um dos últimos a sair graças, 

como nos contou Anísio, ao seu poder de negociação: “... a Capitania foi tirando, foram 

saindo tudinho, aí foi ficando só esse Paraíba, ele comprava, tinha dinheiro...”, finalmente, 

explicou Anísio, “... quem é que não quer dinheiro, todo mundo quer dinheiro...”, inclusive 

os agentes da Capitania que removeram o flutuantes do Paraíba, e de tantos outros grandes 

comerciantes, apenas no início de 1967. 

A influência destes comerciantes parecia ser tamanha que, segundo outro depoimento 

oral, concedido ao pesquisador Marcos Antonio de Queiroz, eles seriam um dos principais 

responsáveis pela grande rotatividade dos comandantes da Capitania dos Portos, a exemplo 

dos três diferentes capitães que, apenas entre maio e setembro de 1965 se sucederam no 

comando da Capitania. Segundo o entrevistado de Marcos Queiroz: 

 
O senhor sabe quem eram os homens ricos dos flutuantes? Eram o Paraíba, o Assayague e os 
Cordeiros, que assinavam cheques valorosos, esses capitães passavam menos de um ano, 
quando tava enfraquecendo, vinha outro.362 

 

Apesar das ações de força e truculência, pós-64, os moradores de flutuantes ainda 

resistiram por mais de dois anos e, recuando no tempo, já resistiam a mais de uma década, 

valendo-se, de acordo com as condições sociais de cada um, das mais variadas “armas”. 

A resistência dos grandes comerciantes em deixar os seus ricos pontos comerciais se 

manifestava, sobretudo, na forma dos subornos que pareciam chegar mesmo aos altos 

escalões do Governo. A maioria, porém, driblava as fiscalizações da Capitania, transportando 

de porto em porto seus flutuantes ou os construindo em lugares distantes para só à noite, levar 

as casas para as águas de Manaus. 

Mesmo sob o comando dos dois primeiros Capitães dos Portos, a época do Regime 

Militar, quando os flutuantes começaram a ser efetivamente destruídos, as ações fracassaram 

                                                 
362 QUEIROZ, Marcos Antonio de. Segregando a Pobreza: desmantelamento da cidade flutuante (1965-1966), 
p. 28. O pesquisador, infelizmente, informou apenas a sigla A.R.C, referente a identificação do seu entrevistado, 
não explicando se tal procedimento foi uma exigência do depoente ou uma opção metodológica sua. 



 322

porque, como relembra João Cesário, os moradores da “cidade flutuante”, “... teimaram, 

ficaram, continuaram lá, eles não obedeceram...”. 

Eles não teimaram e desobedeceram porque lançavam um desafio heróico e 

inconseqüente aos governos e suas pesadas leis que lhes eram sempre desfavoráveis, pelo 

contrário, também conheciam sua força política, outra arma de resistência dos quais os 

moradores se valiam. João Cesário explicou que eles voltavam e permaneciam nos flutuantes 

“... com ajuda dos políticos...”, os quais, os flutuantinos ajudavam a eleger de acordo como 

as suas necessidades. 

Sair da “cidade flutuante” e aceitar os distantes subúrbios, oferecidos pelos 

governantes, significava, especialmente, deixar convivências sociais, modos de vidas, todos 

ligadas ao rio, território de suas casas, seus serviços, trabalhos, lazeres, por isso, também 

resistiam em sua própria cultura, “...  não queriam sai daí porque já estavam acostumado...” , 

acrescentou João; costumes, cuja uma das mais significativas manifestações, era as relações 

com as ribeiras, nas quais as águas são sempre “vizinhas” generosas. 

Djalma Cortezão, contou sua filha Edneia, junto com outros comerciantes do igarapé 

dos Educandos, “... se acharam prejudicados pelo Governador da época, porque não 

queriam sair do rio, porque tudo era fácil no rio...”  e não apenas por conta dos negócios em 

seu flutuante, mas, para Djalma morar e trabalhar ali representava ainda um antigo costume, 

que ele e o irmão Dionísio, traziam desde o tempo dos flutuantes do pai nas águas de Autazes. 

Edneia sempre retoma a vida do pai em extrema afinidade com as águas, das quais ele 

foi obrigado a sair em 1966, “... então para ele, ia acabar o mundo né, pra ele foi muito 

sofrimento (...) ele num sabia viver de outras coisas que não di água”. Djalma foi 

“indenizado” com um terreno no bairro do São Jorge e, para amenizar seu sofrimento, vendeu 

as terras e voltou para o Educandos, não para as águas, estas se encontravam severamente 

vigiadas, mas para um terreno quase na rampa do Porto de Catraias, ali abriu outro comércio 

onde permanece até hoje. 

À exemplo de Djalma Cortezão, muitos outros ex-moradores de flutuantes também 

venderam sua terra nos loteamentos ou a casa nos Conjuntos. Além de distantes do rio, outra 

dificuldade, fruto de mais uma promessa oficial não cumprida, foram os serviços públicos 

básicos de água e luz que demorariam anos para chegar aos modernos, racionais e estilizados 

loteamentos e conjuntos do Governo. 
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Água, por exemplo, na “cidade flutuante”, sempre fora um recurso obtido do rio e 

pouca coisa mudou no Conjunto Costa e Silva, onde segundo Salazar, “... a fonte de 

abastecimento eram as cacimbas...”.363 Outra cacimba, no loteamento do Santo Antônio e 

não muito diferente dos tempos nos flutuantes, era onde Francisca da Silva também lavava 

suas roupas, “... aqui era só em cacimba mesmo...”, das águas públicas prometidas pelo 

Governo me contou Francisco da Silva, “... só tinha uma rede de água...”, estendida pelo 

próprio Francisco para sua casa, a custo, segundo lembrou, de um duro trabalho e de “... 

quase 1 Km de cano que eu trazia pra cá, pra beber né...”. 

A distância do Centro da cidade se tornava maior ainda por conta dos precaríssimos 

serviços de transporte, “... os ônibus passavam assim, era tipo um becuzinho, os ônibus 

passando e batendo nos mato né (...) quando o ônibus vinha, passava assim e difícil, só tinha 

dois ônibus...” , que mal serviam o Costa e Silva, me contou Francisca Malta. 

João Pinheiro Salazar nas suas pesquisas de campo em 1983/84, encontrou muitos ex-

moradores da “cidade flutuante” nas áreas de igarapés e alagadiços dos antigos 

assentamentos, em casas de madeira e palha idênticas as estruturas dos flutuantes. Ali, 

segundo o pesquisador, “... mais de 60% utiliza-se de fossa negra a céu aberto...”.364 

Os serviços básicos e o estilo de vida saudável, cuja falta era um dos grandes motivos 

das condenações oficiais a “cidade flutuante”, prometido pelas autoridades para os seus 

estilizados e modernos conjuntos e assentamentos, só funcionaram mesmo em seus projetos e 

plantas, como a que Francisco da Silva sempre segurou ao longo das nossas conversas. 

Se no início das pesquisas achei que seria comum encontrar ex-moradores de 

flutuantes no bairro da Raiz, onde conheci Vivaldo e Francisca Malta, ou no Santo Antônio, 

onde estão Francisco e Francisca Pereira da Silva, a tônica de suas respostas foi sempre “... ou 

morreram, ou venderam...”, sintetizou Francisco. 

Vivaldo ainda lembrou de Francisca Malta e mais ninguém dos flutuantes que ainda 

morasse no conjunto; ela, por sua vez, lembrou apenas de Benedita que, infelizmente, acabara 

de sofrer um AVC, impossibilitando a entrevista. 

Os que foram embora não o fizeram, como propõe as justificativas oficiais, porque sua 

ignorância nata os impediam de entender as benesses da vida moderna que só as autoridades 

viam ou, ainda, suas misérias crônicas, produto de sua apatia para com o trabalho, não 
                                                 
363 SALAZAR, João Pinheiro. Op. Cit., p. 96. Na mesma passagem, o autor informa: “Não havia nenhum 
serviço de infra-estrutura. Tais benefícios (...) foram sendo executados, paulatinamente, em anos recentes”. 
364 Ibid, p. 98. 
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permitiriam que eles pudesse arcar com as “justas” prestações cobradas pelos terrenos e pelas 

poucas casas. 

As grandes distâncias, a falta de serviços básicos, as pesadas prestações, logicamente, 

tiveram sua importância na debandada destas pessoas, no entanto, prefiro acreditar que estas 

ações também foram uma forma velada de oposição, de protesto e resistência contra as 

severas políticas de desocupação das águas de Manaus, as quais, para estes moradores, menos 

que um espaço natural, representava um tradicional território de seus modos de viver e de 

interpretar o mundo que os cerca. 

A conturbada e desorganizada destruição da “cidade flutuante”, na medida em que 

expulsava seus moradores, obrigava-os a criar novos limites para cidade, expandindo-a tanto a 

partir dos loteamentos oficiais nos bairros recentes de Manaus, espalhados pelos subúrbios 

como: Santa Luzia, São Jorge, Gloria e Santo Antônio, onde encontrei Francisca e Francisco 

da Silva, como provocando a criação de novas ocupações suburbanas como foi o caso do atual 

bairro da compensa, aonde reencontrei minha narradora Maria do Nascimento Borél. 

Ela, junto com o marido Oscar Borél e os filhos, moravam há mais de vinte anos 

naquelas terras adquiridas pelo marido na década de quarenta, como relembra, “... era um 

terreno muito bom, grande...”, a oeste, subindo o rio Negro, a partir do Centro, perto da 

Estação de Bombeamento de Águas do Estado nas margens do rio, ou, como prefere Maria, 

“naquele tempo era Bombeamento, hoje é a COSAMA...”.365 

Foi a partir das terras da família Borél, nas margens do rio que, a partir de 1968, vários 

ex-moradores da “cidade flutuante”, todos definitivamente abandonados pelas políticas 

públicas, criaram o bairro da Compensa. Oscar Borél falecera em junho daquele ano, Maria 

ficou sozinha com uma prole de dez filhos e, como me disse, “... não pudemo fazer nada (...) 

eu com 10 filhos, eu ia brigar com alguém! Graças a Deus não aconteceu nada de mais”. 

A esta altura, como Maria mesmo relembra, as autoridades queriam “dar” terra para 

estas pessoas apenas se fosse do outro lado do rio Negro, “... mas ninguém queria ir pra 

lá...” , preferindo mesmo as margens da cidade de Manaus, como o antigo quintal de Maria 

que hoje, mesmo ela, do pátio de sua casa, se esforçando para me mostrar o rio, já não é mais 

possível vê-lo dali devido à quantidade de casas e prédios que formam o bairro da Compensa. 

                                                 
365 Companhia de Saneamento do Amazonas, fundada em 1969, extinta recentemente com a privatização dos 
serviços de águas e esgotos “repassados” pelo Estado para a Companhia de Águas do Amazonas. O 
bombeamento que se refere Maria também é conhecido até hoje na cidade como Ponta do Ismael onde se coleta 
água do rio para a estação de tratamento.  
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Apenas por meio das envelhecidas fotos da família Borél, podemos fazer uma imagem 

das antigas terras de Maria, transformada, a partir de 1968, pelas necessidades de moradias e 

serviços de ex-moradores da “cidade flutuante”, em mais um bairro de Manaus: 

 
IMAGEM XXVII 

 
Fonte: Álbum particular da família Borél. 

 

A última notícia que Francisca Malta teve, há muitos anos, da amiga e vizinha “Nega”, 

dava conta que ela tinha ido embora dos assentamentos no São Jorge, vendendo seu terreno 

para providenciar seu retorno, “... junto com o marido e as duas filhas, Francisca e Maria”, 

para as várzeas de Coari. 

Creuza de Andrade, já nos contou de sua intensa “peregrinação” por antigos e novos 

bairros de Manaus após o fim da “cidade flutuante”: Praça 14, Educandos, Aleixo, Coroado e, 

finalmente, Cidade Nova. Foi, ainda, olhando para esta sua trajetória na cidade que ela 

começou a me explicar as atuais “invasões” de terra em Manaus que, antes, como ela lembra 

“tinha o bairro de São Raimundo, Educandos e Cachoeirinha (...) aí depois de 81 começaram 

os bairros né, começou a invasão...”. 

1981, para ela, menos que o começo da expansão de Manaus, é marcado mesmo pela 

morte do marido, quando ela, sozinha, teve que assumir o destino da família, por isso um 
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novo recomeço para ela e a cidade na qual vivia. Ainda assim, é também para os anos, logo 

após a destruição da “cidade flutuante”, que Creuza se voltou para continuar me explicando o 

crescimento de Manaus, diretamente relacionado à expulsão dos ex-flutuantinos: “... porque 

num expandia a cidade, começou por causa da saída dos flutuantes...”. 

Djalma Cortezão, com o dinheiro obtido da venda do terreno no longínquo São Jorge, 

voltou para o bairro dos Educandos, mandando construir três barcos, nos quais trabalha com o 

filho mais velho até hoje. Eles, afirmou Edneia, demoraram muito para se “... adaptarem a 

terra...” . O maior símbolo destas dificuldades é a sentida ausência de pai e filho em suas 

respectivas casas atuais, no bairro dos Educandos, “... meu pai não consegue, ele passa mais 

tempo dentro do barco do que em casa, porque ele gosta de água...” e o filho mais velho, “... 

continua na água, nunca quis trabalhar em repartição...” . 

O cotidiano de serviços e moradias sobre as águas, desta forma, continua presente e 

atuante, sendo parte importante na vida dos Cortezãos e de tantos outros, tal como Edneia 

concluiu sua entrevista: “... a gente saiu da água, mas meu pai continua trabalhando com 

barco dentro da água, quer dizer, a gente nunca saiu realmente até hoje, a gente nunca saiu 

da água e o meu pai vive disso”. 

Se a criação da “cidade flutuante” representou uma impactante transformação pela orla 

central de Manaus, seu desmantelamento, em 1967, não foi menos significativo para o 

reordenamento da urbe, na medida em que os milhares de desabrigados foram obrigados a 

retransformar outras fronteiras da cidade. Estas transformações, no entanto, as autoridades 

podiam tolerar, posto que eram longe da frente da cidade, ponto de partida dos projetos de 

modernização do governo de Arthur Reis. 

Mas não era qualquer lugar que iam sendo ocupadas, as margens fluviais continuavam 

sendo reclamadas, como aconteceu nas terras de Maria Borél; ou as cacimbas de Francisca da 

Silva nos assentamentos do Santo Antônio e no estilizado Conjunto Costa e Silva de 

Francisca Malta e Vivaldo Correa; com os barcos da família Cortezão e com muitos ex-

flutuantinos encontrados nas pesquisas de Salazar de 1985 ainda ao longo de canais, igarapés, 

furos e cacimbas da cidade. Assim, a resistência seguiu no tempo, num novo tempo anunciado 

pelas autoridades e “inaugurado” logo após o fim da “cidade flutuante”. 

Era chegado o tempo da Zona Franca, que, em fevereiro de 1967, teve seu estatuto, 

que se encontrava engavetado por quase dez anos, completamente reformado pela Presidente 

Castelo Branco e, em agosto deste mesmo ano, começou a funcionar na Capital. 
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Mas em que sentido a cidade sobre as águas comprometeria a nova política industrial 

das autoridades? Em vários sentidos, segundo pude perceber. 

A Zona Franca, grosso modo, representou para as autoridades locais a redenção 

econômica de um Estado oficialmente falido desde o fim do monopólio gomífero há mais de 

meio século e, também em sintonia com a situação nacional e internacional vigente na década 

de sessenta, era parte da chamada política integracionista dos governos militares que 

precisavam integrar uma estratégica região de fronteira brasileira as leis do capitalismo norte 

americano, sob a qual, todo o país e grande parte do mundo, eram regidos. 

No entanto, para a realização do “grande projeto” industrial amazonense uma série de 

transformações em sua principal cidade, Manaus, teria que ocorrer. Se entre projeto de Lei 

Federal 3.173 de 1957 que criou a Zona Franca e o inicio do governo de Arthur Reis 

praticamente nada aconteceu para a efetivação da Lei, na administração de Arthur Reis, 

representante no Amazonas das metas políticas e econômicas dos governos militares, a 

transformação de Manaus, nos poucos mais de dois anos de seu governo, passaria por uma 

impactante transformação, tendo como um dos pontos altos a destruição da “cidade flutuante” 

por toda a orla urbana da capital. 

Símbolo deste processo acelerado são os atropelos e a desorganização no processo de 

remoção que, já no seu final, tinha uma confessada ordem de expulsões em massa, pouco 

importando ao governo para onde as pessoas iriam, contanto que deixassem as águas, 

especialmente as do Centro, vizinhas ao Porto Flutuante que, desde 1963, sob intervenção 

federal, passava também por uma revitalização e reformas dos seus equipamentos e 

instalações e logo seria requisitado nos processos de exportação/importação que a Zona 

Franca exigia. 

A própria imprensa, local e nacional, agora a serviço da modernização industrial que a 

Zona Franca sinalizava bem antes do último flutuante da cidade cair, já festejavam seu 

desmantelamento por meio de destacadas manchetes de primeira página. O tradicional Jornal 

do Comércio de Manaus, nos primeiros dias de 1966, congratulava as autoridades: 

“CAPITANIA DOS PORTOS CONCLUE A CAMPANHA DE EXTINCAO DA ‘CIDADE 

FLUTUANTE’: EXITO”.366 

                                                 
366 Jornal do Comércio. Manaus, 06 de Janeiro de 1966. As letras garrafais é uma tentativa de reproduzir o 
destaque que o jornal deu à notícia que abria seus cadernos naquele dia.  
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Nestes termos, não sei onde foram parar as quase 2.000 casas flutuantes levantadas em 

março de 1966 pelas pesquisas de campo de Matias Lenz,367 estudos estes, diretamente 

patrocinados pela CODEAMA e, ainda, como estas 2000 casas, menos de um mês depois das 

pesquisas de Lenz, tinham também deixado de existir, como informava O Globo de abril de 

1966: “Fim da Cidade Flutuante Não Deixou Ninguém Ao Desabrigo” .368 O jornal, como 

vimos, se equivocou tanto sobre o fim da cidade, quanto ao ninguém desabrigado. 

Mas, no meio daquele caminho, tinha a “cidade flutuante” que, como sempre 

projetaram os entrevistados já estava no meio do rio Negro e caminhando ainda para o outro 

lado, o que atrapalharia, atrasaria e poria em risco o futuro transporte das preciosas cargas do 

Distrito Industrial, por isso, como retoma meu entrevistado Vivaldo Correa, “... fizeram uma 

força pra terminar a cidade flutuante, porque se não terminasse, talvez fosse encostar lá do 

outro lado...”. 

Naquele momento, como me contou Vivaldo, o assunto Zona Franca já corria pela 

cidade, “... a Zona Franca vem aí...” era o zunzum mais ouvido, para tanto, antes, precisava-

se “resolver” a questão da “cidade flutuante”. Problema dos mais complexos, tanto que, como 

concluiu Vivaldo: “... a Zona Franca só veio mesmo a funcionar depois que terminasse a 

cidade flutuante”. 

Francisca da Silva, por exemplo, mesmo não lembrando muito bem do processo que a 

expulsou da “cidade flutuante”, neste ponto da conversa sempre repetiu, “... tiraram os 

flutuantes pros navio encostar na beira, porque os navio, as lancha não encostavo na beira, 

encostavo nos flutuante...”. A “cidade flutuante” teria que ser eliminada daquelas águas, 

espaços estratégicos e vitais para a circulação de mercadorias que a Zona Franca iria reclamar. 

Junto com esta questão de logística, para as novas metas oficiais, as grandes 

dimensões territoriais e demográficas da “cidade flutuante”, formavam, aos olhos do governo, 

além de uma grande barreira natural, um problemático entrave econômico aos planos de 

industrialização local, com os quais as autoridades pretendiam substituir a tradicional 

economia extrativista, da qual a “cidade flutuante”, desde meados da década de cinqüenta, era 

a grande representante no Amazonas. 

Mesmo anos antes da implantação da Zona Franca, a economia da floresta vinha sendo 

aventada como símbolo do atraso econômico que nunca conseguiu tirar o Amazonas do 

                                                 
367 LENZ, Matias. Op.Cit., p. 07. 
368 O Globo. Rio de Janeiro, Abril de 1966. Jornal encontrado na Hemeroteca de Arthur Cezar Ferreira Reis. 
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marasmo em que se encontrava. Estes discursos, anti-extrativistas, vieram no bojo das ações 

de desenvolvimento econômico que a Federação idealizava para a região desde, pelo menos, a 

Constituição de 1946.369 

Toda a produção extrativa do Amazonas, direta ou indiretamente, passava pela “cidade 

flutuante” onde os valores eram de tamanha monta que, desde o inicio dos anos sessenta, 

geravam significativas rendas para o Estado que, ainda sim, sob a administração de Arthur 

Reis, passou mesmo a se interessar pelos maiores insumos gerados pelos dividendos da Zona 

Franca, além do que, as autoridades também sabiam que os dividendos gerados pela “cidade 

flutuante” representavam apenas uma pequena fração de um montante muito maior dos 

diversificados negócios da “cidade flutuante”, sobre os quais o Estado nunca conseguiu obter 

controle algum.370 

Por isso, esta economia extrativa, na imprensa, as vésperas da destruição da “cidade 

flutuante” foi, mais do que nunca, recuperada sob acusações de negociatas e contrabandos que 

comprometeriam o desenvolvimento das novas receitas do Estado servindo ainda de 

instrumento de ataques políticos entre os partidários do governo de Arthur Reis e do 

governador, recém deposto, Plínio Ramos Coelho. 

No Diário de Noticias de 1966, respondendo as acusações do deputado Paulo Coelho, 

irmão de Plínio Ramos Coelho, sobre irregularidades e injustiças no processo de extinção da 

“cidade flutuante”, outro deputado, Leopoldo Peres, da situação, disse ao mesmo jornal que a 

“cidade flutuante” não passava de um “mostrengo inóspito”, reduto de pessoas 

“necessitadas”, mas, principalmente de “... contrabandistas de produtos regionais...”.371 

                                                 
369 O Artigo 199 daquela Carta Magna pretendia: “Na execução do plano de valorização econômica da 
Amazônia, a União aplicará, durante, pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento 
de sua renda tributária”. Apenas seis anos depois, em 1953, para a implementação do Artigo 199, a Lei nº 1806, 
criou a Superintendência de Proteção e Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA, posterior SUDAM, a 
partir de 1966) na qual Arthur Reis foi o primeiro diretor; cujo maior dos resultados práticos foi a Lei de criação 
da Zona Franca de Manaus em 1957. Em 1950, por exemplo, o Deputado Federal, Cosme Ferreira Filho, 
representante do Amazonas nos trabalhos de 1946, lançou, com apoio da Associação Comercial do Amazonas, 
uma espécie de manifesto contra a natureza extrativa da economia local. Ainda que não haja uma alusão 
industrial nos moldes da Zona Franca, as “Advertências” de Ferreira Filho destacam o extrativismo local, que 
ele chama de “florestalismo”, como o principal fator do atraso econômico do Amazonas, “Vivemos, como a 
cincoenta anos, na etapa primária do florestalismo. Colhemos, caçamos e pescamos (...) Não civilizam, nem 
transformam as condições de vida na região”. Cf. Boletim da Associação Comercial do Amazonas. Manaus, 
Ano IX, nº 102, Janeiro de 1950, p. 03-05. 
370 SERRA e CRUZ. Op.cit., p. 30-31, relativizando as receitas geradas pela “cidade flutuante”, comentam: “É 
evidente que não está aqui registrada toda a capacidade contributiva da Cidade Flutuante, em face da 
generalidade dos negócios, da evasão através de artifícios dolosos (...) fugindo assim a obrigação fiscal é outra 
causa da impossibilidade de avaliar com exatidão, a capacidade contributiva da Cidade Flutuante”.   
371 Diário de Noticias. Amazonas: Leopoldo Defende Arthur Reis de 22 de Março de 1966. Jornal encontrado na 
Hemeroteca de Arthur Cezar Ferreira Reis. 
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No O Globo, de 1966, Leandro Tocantins, representante do governo do Amazonas na 

Guanabara, continuou o ataque contra a família do governador deposto, dizendo que a 

ferrenha defesa da “cidade flutuante”, por parte de Paulo Coelho, visava apenas defender “... 

um dos caminhos utilizados pelo seu irmão, o ex-governador Plínio Coelho, para as 

negociatas e o contrabando...”, segundo Tocantins, comuns na “cidade flutuante”.372            

A vigorosa economia extrativa gerava uma profusão de serviços e profissões cujos 

costumes próprios: horários, sazonalidades, produções, transportes e autonomia sobre a 

produção, seguiam o regime dos rios e das chuvas e, por isso, também moldavam o 

trabalhador local, sendo, portanto, avesso ao regime do capital industrial com seu tempo, 

produção e regras, completamente antagônicos. 

Um choque de culturas, nestes termos, era inevitável com projetava as próprias 

pesquisas oficiais de 1966, a cargo dos antigos alunos de Arthur Reis: 

 
Este hábito de autonomia no trabalho, por parte da população dos Flutuantes, pode causar uma 
série de dificuldades para um plano de transferência e de pleno emprego desta população, em 
atividade de tipo industrial . Atividades regulares e de tempo integral, podem encontrar muitas 
resistências, tanto profissionais, quanto psicológicas, da maioria desta população, afeita a 
outro tipo de trabalho. Assim, qualquer política de remoção, deve incluir um programa de 
readaptação desta população as novas condições de vida e trabalho. Deve motivar o seu 
interesse e prepará-lo profissionalmente.373 

 

Nos comentários de Serra e Cruz, sobre “O Trabalho” na “cidade flutuante” destacam-

se em seu quadro do ramo de atividades “... a classe dos chamados improdutivos”: 

atravessadores, comerciários, agricultores, vendedores ambulantes, cafeteiros, peixeiros, 

lavadeiras, “indústria extrativa vegetal”; profissões, todas envolvidas em uma economia 

extrativista e mediadas pelo regime das águas. 

Portanto, concluem os autores, “... se torna imprescindível uma pronta e eficiente 

atitude por parte dos governos” 374 que, a época destas pesquisas, 1964, começou a ser 

providenciada, culminando, três anos depois, na oferta de novos postos de serviços gerados 

pela Zona Franca de Manaus. 

A “cidade flutuante” também se mostrava na contramão deste novo tempo de 

progresso e civilização que a administração Arthur Reis anunciava, por conta ainda de suas 

                                                 
372 O Globo. Rio de Janeiro: Fim da Cidade Flutuante Não Deixou ninguém ao Desabrigo de Abril de 1966. 
Jornal encontrado na Hemeroteca de Arthur Cezar Ferreira Reis. 
373 LENZ, Matias. Op.Cit., p. 43. Grifo meu.  
374 SERRA e CRUZ. Op. Cit., 46-47 e 52. 
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formas: madeira e palha faziam parte de uma estética tradicionalmente condenáveis pelos 

poderes públicos. 

Ainda mais, 2.500 “barracos”  na frente da cidade, portão de entrada, por onde se 

deveria chegar ao Porto e, no “Novo Amazonas”, política propagandista da época, a “cidade 

flutuante”, com suas tábuas, seus caibros, suas palhas de buçu, seus imensos toros de açacu, 

serpenteando na forma de becos e vielas suspensos sobre a água, representava, também por 

isso, o velho, o bárbaro que enfearia o rosto da “cidade sorriso”, costumeiramente recuperada 

em uma historiografia clássica e saudosista. 

A “cidade flutuante” as vésperas do fim, tinha se tornado um dos ícones do Amazonas, 

sendo motivo de reportagens de várias revistas internacionais e nacionais e locação de cenário 

para produções cinematográficas,375 todos atraídos pelas imagens do exótico com as quais, 

habitualmente, se pinta a Amazônia, onde a “cidade flutuante” passou a ser uma das 

poderosas paisagens, atraindo, finalmente a curiosidade de muitos turistas, como os que eram 

fontes dos serviços de transporte na catraia de Francisco da Silva ou os “gringos”  que 

garantiam as polpudas “gorjetas”  de Francisca Malta no Café Pavilhão Oriental. 

O que impera nas revistas são conotações do tipo: “A cidade flutuante de Manaus é 

uma espécie de Veneza selvagem e tropical...”, nota dos articulistas da Revista “Manchete”; 

ou os seus confrades de “O Cruzeiro” com os emblemáticos: “Favela Veneziana” e/ou 

“Veneza brasileira”, ambas de 1963 e na revista suíça “Amazonie”, de 1962, a chamada das 

imagens tem como titulo: a “petite Venezia”.376 

De qualquer forma, esta notoriedade não interessava ao “Novo Amazonas” da Zona 

Franca, pois tinha, como ator principal, a “cidade flutuante” que começaria a ser 

ferrenhamente combatida no ano seguinte após aquelas reportagens. 

Os turistas, segundo as propagandas do novo governo, deveriam vir ao Amazonas, 

primeiro por conta do seu passado gravado na arquitetura art noveau da “Manaus da 

borracha” e, em segundo, pelo seu novo presente no chamado “turismo industrial”  em que os 

visitantes deveriam se fartar nas compras dos novos artigos eletro-eletrônicos produzidos pela 

                                                 
375 Como o filme “O Homem do Rio” de 1963 de Philippe de Broca e estrelado por Jean Paul Belmondo. 
376 Manchete, Rio de Janeiro, Ao Longo do Amazonas de 07 de Setembro de 1963; O Cruzeiro. A Colorida e 
Pobre Veneza do Amazonas de 08 de Junho de 1963; Amazonie. Switzerland, Tour droits reserve, 1962. No 
mesmo ano de 1962 a “cidade flutuante” ainda foi noticiada pela revista National Geographic e, em 1963, pela 
revista portuguesa Seara Nova. 
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Zona Franca, projeto idealizado por Luis de Miranda Correa, um dos principais secretários de 

Arthur Cezar Ferreira Reis.377 

Entre a “Manaus da borracha” e a cidade Zona Franca, no tempo em que se destacou a 

“cidade flutuante”, nada deveria permanecer e o chamado “turismo industrial”  era apenas 

uma das muitas pastas oficiais que estavam trabalhando, a serviço da Zona Franca, para por 

fim a este tempo. 

A própria COHAB-AM fazia parte de um projeto mais amplo, indo além do 

planejamento de conjuntos, algo quase paralisado tão logo a “cidade flutuante” acabou. Sua 

principal missão era mesmo reorganizar a cidade, dotando-a de uma infra-estrutura urbana 

progressista condizente ao de uma capital em vias de inaugurar a sua Zona Franca Industrial, 

providenciando, por exemplo, a vinda para Manaus de alguns arquitetos cariocas, cuja 

primeira grande ação foi, em 1965, o Plano Diretor de Manaus, o primeiro de sua história.378 

Sob a batuta destes profissionais, mesmo a arquitetura de pedra e cal que ditaram as 

construções na “Manaus da borracha” foram rediscutidas a luz de construções que fossem 

mais ao encontro às particularidades ecológicas da cidade ou que, como declara o arquiteto 

César Oiticica, “... estivesse de acordo com o clima e que utilizasse materiais da região”.379 

A “cidade flutuante”, no entanto, não era reconhecida como uma peculiaridade da 

região, ainda que detivesse as mesmas características, era vista como expoente máximo de 

desorganização urbana e promiscuidade social e sanitária, segundo a fala de César Oiticica, 

um desses profissionais: 

 
A urbanização do caboclo é a sua tragédia, tragédia esta que se reflete, principalmente, em sua 
habitação (…) Estes agrupamentos tiveram seu ponto culminante na já famosa cidade flutuante 
do porto de Manaus. As condições sanitárias precaríssimas e a promiscuidade geram toda sorte 
de contágios e o caboclo desfigura-se física e psiquicamente.380 

 

Mais do que construções, plantas e projetos, a arquitetura do “Novo Amazonas” 

representava uma assinatura de poder, de uma nova ordem que se instala na cidade no 

                                                 
377 CORREA, Luiz de Miranda. “Turismo no Amazonas”. In: Cadernos de Arquitetura Brasileira, v.1, 
1967/1968, p. 128. 
378 O historiador local Luiz de Miranda Corrêa lista os arquitetos que vieram sob o patrocínio do governo 
estadual: Severiano Porto, Luiz Carlos Antony, Fernando Pereira da Cunha, Leon Shastri, Cezar Oiticica e Ivan 
Pimentel que, “… formam o núcleo original da reforma em processamento da arquitetura amazonense”. Cf. 
CORREA, Luiz de Miranda. Roteiro Histórico e Sentimental da Cidade do Rio Negro, p. 58-59.   
379 OITICICA, Cézar. “Amazonas – Experiência do Clima e Materiais na Habitação Popular”. In: Cadernos de 
Arquitetura Brasileira – Amazonas, p. 74. 
380 Ibid., p. 77. O próprio Cézar Oiticica integrava o Conselho Consultivo da CODEAMA. Além dos Cadernos 
de Arquitetura de 1967/1968, citado na nota acima, outro material proveniente deste discurso é a 42ª Revista do 
Instituto dos Arquitetos do Brasil de 1964.   
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governo de Arthur Cezar Ferreira Reis, que por intermédio de um regime de exceção e 

compartilhando as perspectivas de modernidade em voga, passou a ditar o rumo e o ritmo de 

expansão de Manaus, interferindo ainda em modos de vida próprios do lugar, condenando 

tudo que se mostrasse contrário ao pensamento do “Novo Amazonas”, sendo a “cidade 

flutuante”, neste sentido, a expressão máxima desta censura. 
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ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕESÚLTIMAS CONSIDERAÇÕESÚLTIMAS CONSIDERAÇÕESÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES    

 

Por voltas das dez horas, Maria começou a preparar o almoço no convés de um barco 

onde morava nos Educandos. Para tirar o pitiú da galinha, almoço do dia em sua casa, ela 

aproveitou a água do igarapé, com a qual também cozinhou o alimento. Não muito distante 

dali, José Armando da Costa, de 42 anos, na varanda de seu flutuante, trata os quatro aracus 

que serão servidos, com um pouco de arroz, aos dois filhos adolescentes. 

José é canoeiro, transposta peixes do Mercado central para outros centros de 

abastecimentos da cidade, como as feiras da Cachoeirinha e Panair. Há pouco tempo, por 

conta da enchente que arrasou suas plantações em Coari, onde era agricultor, José havia 

trazido a família toda para Manaus. Na capital, ele andava muito preocupado e cansado, 

passara à noite toda na beira a espera de um serviço que não apareceu. 

A casa flutuante do senhor Valdomiro, de 84 anos, por conta do início da vazante 

estava “encalhada” entre a beira e o rio. Ele sustenta a família trabalhando em sua catraia, 

também o grande xodó de sua vida, “minha Gatinha”, vendendo refrigerantes pelos 

“pontões” mais promissores das águas urbanas de Manaus. 

As histórias acima poderiam representar a vida de ex-moradores e trabalhadores da 

“cidade flutuante”, como os narradores com quem dialoguei ao longo do trabalho. As 

experiências de Maria, José e Valdomiro também foram obtidas em uma entrevista, todavia, 

em meio a uma reportagem jornalística do À Crítica, contextualizando uma Manaus de 1994, 

recuperada em virtude das questões de saneamento básico, inexistente na maior parte da 

capital e, como conseqüência, como informa a reportagem, a poluição do rio e igarapés da 

cidade para onde fluem os dejetos urbanos de uma população que, ano após ano, aumenta.381 

A matéria é também significativa por colocar, mais uma vez, na pauta dos assuntos 

urbanos as questões das moradias flutuantes da cidade que, naquele momento, estavam 

passando por uma nova intervenção urbanística, a chamada “Manaus Moderna”, esforço 

político visando à construção de longas avenidas as quais, a partir do Porto, ligaria tanto o 

distrito industrial como a praia da Ponta Negra, complexo turístico, em reforma a época, e um 

dos carros chefes do novo “pacote” de modernização e embelezamento da capital prometido 

pelos governos, especialmente para sua orla. 

                                                 
381 A Crítica . Manaus, Um complô ameaça a cultura aquática dos amazonenses de 18 de Setembro de 1994.   
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Promessas estas, já antigas, aventadas pelos políticos amazonenses para também 

justificar a destruição da “cidade flutuante” em 1967 que, como discutimos ao longo da tese, 

passou a ser o exemplo máximo de atraso cultural e promiscuidade sanitária e humana. 

Segundo o Diário de Notícias de 1966, o prefeito de Manaus, Paulo Pinto Nery, declarou que 

“... tudo vai mudar e no lugar da velha “Cidade Flutuante”, o prefeito pretende construir 

uma praia artificial e um balneário. Na margem do rio Negro, esta é a entrada da cidade e 

será também sua sala de visitas”.382 

A princípio, o título da reportagem de 1994 do À Crítica: “Um complô ameaça a 

cultura aquática dos amazonenses”, poderia sugerir a defesa, por parte do jornal, de modos 

de vida típicos do lugar, no entanto, menos que a denúncia de um complô, o que move a 

reportagem são os prejuízos à sanidade e à estética dos igarapés ocasionados por uma rede de 

esgotos que, segundo o jornal, alcançaria apenas 10% dos moradores de Manaus, bem como a 

falta de um projeto habitacional que impedisse a construção de moradias flutuantes nas águas 

e, sobretudo, de palafitas nas margens. 

Estas “problemáticas” urbanas, segue o A Crítica, deixavam de fora do “roteiro oficial 

de turismo” os igarapés que, quando visitados por turistas desavisados, “... embaraçavam os 

amazonenses (...) por representarem um aspecto negativo da  cidade” e, caso nada fosse 

feito, segundo a folha, “a Prefeitura decreta a morte dos igarapés do centro após o ano 

2000”, enquanto isso, o “citytour”  recomendado de Manaus deveria percorrer apenas seus 

tradicionais símbolos/monumentos urbanos como o Porto, o Mercado e o Teatro.383 

De qualquer forma, a costumeira relação cultural com as águas dos moradores 

ribeirinhos, na qual os flutuantes e as palafitas sempre foram uma marcante expressão, era, 

mais uma vez, posta a mesa dos debates culturais, políticos, urbanos e sociais de uma Manaus 

contemporânea. Discussões, cujas pautas: saneamento, modernidade, estética e turismo, eram 

praticamente idênticos aos projetos urbanos de quase cinqüenta anos atrás que culminaram no 

desmantelamento da “cidade flutuante” em 1967. 

As profecias do A Crítica para o ano 2000 pareciam se concretizar, quando o jornal, 

em maio deste ano, estampou: “A Volta da Cidade Flutuante”, reforçando o clima de 

patrulhamento das orlas reinaugurado em fevereiro, na imprensa, pela revista Amazonas 21 

                                                 
382 Diário de Notícias. Salvador, Destruída a Cidade Flutuante de Manaus de 02 de Julho de 1966. Jornal 
encontrado na Hemeroteca de Arthur Cezar Ferreira Reis.  
383 A Crítica . Manaus, Um complô ameaça a cultura aquática dos amazonenses de 18 de Setembro de 1994. 
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denunciando uma “... nova cidade flutuante, que está sendo formada em Educandos”,384 para 

onde também se voltam às denúncias do A Crítica. 

Tanto numa, quanto em outra reportagem, às censuras para as atuais convivências de 

moradias e serviços em casas flutuantes se dão a partir das condenadas sociabilidades que 

animaram à antiga “cidade flutuante” dos anos 50 e 60, esta, segundo o jornal, não passaria de 

“Um espaço aquoso, um clima permanente de violência e promiscuidade, palco de todo tipo 

de crime, imensa favela, onde as pessoas viviam amontoadas, numa espécie de círculos de 

dejetos, a falência de qualquer estética urbana, mancha pútrida pregada no rosto da cidade”, 

experiências e aparências que, como fantasmas do passado, segundo as linhas do A Crítica, a 

seguir, ameaçavam a Manaus do terceiro milênio: 

 
Hoje, passados mais de 35 anos, Manaus novamente experimenta um quadro que começa a 
guardar paralelos com a extinta cidade sobre toras (...) As casas ribeirinhas, elevadas ou 
flutuantes, verdadeiras habitações subumanas, depois de dominarem as nascentes interiores 
dos córregos, provocando todo tipo de assoreamento, voltam a se alastrar pela frente da cidade. 
Logo, se não houver uma providencia urgente do poder público municipal, teremos de volta o 
cancro urbano que em boa hora foi extirpado.385 

 

Para alarmar ainda mais as autoridades, a cidade flutuante na Manaus de 2000 estava 

se formando em frente de uma das curvas da nova e ampla Avenida Lourenço da Silva Braga, 

braço viário do projeto da “Manaus Moderna”; o próprio paredão que a avenida faz com o rio 

Negro estava sendo usado pelos moradores como apoio e ancoradouro das casas, tal como 

podemos visualizar na imagem abaixo que focaliza a “nova cidade flutuante”: 

 
IMAGEM XXVIII 

 
Fonte: Amazonas – 21. Manaus, Da cidade flutuante as palafitas regionais de Fevereiro de 2000. 

                                                 
384 Amazonas – 21. Manaus, Da cidade flutuante as palafitas regionais de Fevereiro de 2000.    
385 A Crítica . Manaus, A Volta da Cidade Flutuante de 22 de Maio de 2000. 
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No entanto, ao contrário da “cidade flutuante” dos anos 60 que, graças a sua força 

cultural, demográfica, econômica e política, pode resistir por anos aos planos oficiais de 

destruição, as 50 ou 60 casas da “nova cidade flutuante” sucumbiram como parte das 

campanhas eleitorais para a prefeitura de Manaus em 2000. Momento de forte pressão na 

imprensa, no sentido de, mais uma vez, se destruir os novos flutuantes da cidade e, tal como 

antes, de se proteger o avanço dos projetos urbanos modernizantes pretendidos para urbe. 

Em 2005, quando iniciava as pesquisas do doutorado, um colega de departamento na 

UFAM me disse ter visto uma pequena nota impressa sobre a “cidade flutuante” que eu 

começava a estudar. A fonte estaria na Biblioteca Pública do Estado, onde de fato a encontrei; 

não propriamente a “cidade flutuante”, mas outros reflexos seus no tempo que, em 2005, dizia 

respeito à legalização de terrenos no bairro de São José, outro projeto habitacional de Manaus 

de fins dos anos 70, “... formado basicamente por famílias removidas da antiga cidade 

flutuante...” , 

Antigos moradores da “cidade flutuante”, os quais, como conseqüência da expulsão 

que sofreram em 1966/67, impelidos por necessidades de moradias e trabalhos continuaram 

reclamando outros limites da capital chegando, assim, em 1978, ao bairro de São José, zona 

leste de Manaus. Em 2005, entre os muitos moradores do bairro que estavam exigindo da 

Prefeitura à legalização de suas terras, estavam vários ex-moradores da “cidade flutuante”. 

Quando iniciamos as pesquisas entendíamos a “cidade flutuante” também como uma 

ponte no tempo ligando a famosa “Manaus da borracha” a celebrada “Manaus da Zona 

Franca”. Repensando esta idéia, ao longo da travessia fui percebendo que a ponte não se 

concluía com a destruição da “cidade flutuante” em 1967, mas, como indicam os discursos 

impressos e fotográficos acima, seguia ainda no tempo, se projetando para o futuro. 

Projeções que se fizeram sentir também em meio às narrativas orais, como as de 

Sebastião Garcia enfatizando que flutuantes tinham “... naquela época no Manaquiri (...) e 

tem flutuante aqui no beiradão, não acabou não...”. João Cesário me afirmou que “... eles 

continuaram fazendo flutuante...”, podiam não colocar ali na frente da cidade, deixando-os 

“... ali no Catalão, no Xiborena, lado de lá do rio Negro [mapa II]” ; os poucos flutuantes, do 

lado de Manaus, me garantiu João: “... são matriculados na Capitania pra vigia de motor de 

polpa, lancha, essas coisas, mas eles todos são registrados na Capitania, tem licença pra 

continuar lá, mas pra moradia eles não tem licença”. 
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Mario dos Santos me presenteou com uma fotografia do atual flutuante de seu primo 

Nogueira, “... lá na beira do Manaquiri...”, que reproduzimos a seguir: 

 
IMAGEM XXIX 

 
 

Se os flutuantes podem ser destruídos, a força de seus modos de vida permanece 

vivamente atuante na região, sendo uma das mais significativas expressões culturais do 

homem amazônico que, com suas casas, reterritorializa as águas, buscando nelas, ainda, 

fontes de serviços, lazeres e sonhos. 

Em Manaus (e na Amazônia como um todo), o afamado projeto político de “direito a 

cidade” com suas, infelizmente, cada vez mais utópicas idéias de democratização dos espaços 

urbanos, passa necessariamente pelo direito ao rio, ao igarapé, ao paraná, ao furo, as várzeas, 

as beiras, ou qualquer território líquido que possa ser livremente aproveitado pelos moradores. 

Nestes termos, foi que entendi a cultura dos flutuantes como uma das mais 

significativas e impactantes formas de reivindicação a cidade, por parte dos moradores de 

Manaus. Esta cultura é os alicerces da ponte: “cidade flutuante” que conecta presente e 

passado, se projetando também para o futuro, sendo por isso, uma forma de resistência por 
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parte dos moradores da urbe frente às ações oficiais que, há décadas, tentam coibir e 

domesticar peculiares modos de vida do lugar. 

Como temos afirmado, a resistência, das mais variadas formas, seguiu no tempo, 

flagradas nas vidas dos muitos ex-flutuantinos que João Pinheiro Salazar, em 1985, encontrou 

em áreas de igarapés dos antigos loteamentos oficiais; na reportagem do A Crítica de 1994 e 

2000, na matéria e fotos da revista Amazonas 21, também de 2000. 

Bem como, em 2002, na forma do PROSAMIM – Programa de Saneamento dos 

Igarapés de Manaus – outra política, ainda em marcha, de reordenação das ribeiras fluviais da 

cidade, insistentemente ocupadas por inúmeros moradores; nas entrevistas de 2008 dos meus 

narradores com os protestos de Anísio Pedro contra a filha, “... me tirou do céu e botou no 

inferno!”  e nas sentidas preces de Francisca da Silva, “... porque Deus me botou de lá?”. 

Acreditamos que, com nossas reflexões, atravessamos, satisfatoriamente, esta ponte 

entre tempos rediscutindo uma Manaus, a luz da “cidade flutuante”, poucas vezes percorrida. 

Finalmente, entendo este trabalho de 2010, tanto como mais um alicerce da ponte, cuja 

travessia continua, como outro instrumento de resistência.  
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