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Com o projeto de pesquisa “Territórios, fronteiras e construção de discursos 

identitários nas Amazônias” objetivamos discutir os entrelaçamentos dos termos territórios 

e fronteiras na construção de discursos identitários sobre as gentes e terras amazônicas, seja 

os discursos oficiais e/ou nacionais, bem como os discursos das diferentes gentes, no sentido 

de marcar suas diferenças. O que significa dizer, nos interessas as lutas empreendidas para 

serem reconhecidos como descendentes de povos nativos, por exemplo. Povos que 

ultimamente estão trocando os nomes dados pelo colonizador por nomes ‘originários’.  

A Amazônia, como ressaltado por Albuquerque (2016) e Pizarro (2012), é fruto de 

narrativas que foram inventando suas gentes e suas terras, construção discursiva feita de fora 

para dentro. Para o primeiro, esta invenção e/ou o ‘amazonialismo’ é “um conjunto de 

conhecimentos ou narrativas que inventa, descreve, classifica, cataloga, analisa de forma 

supostamente analítica e científica a Amazônia, produzindo-a como um lugar no mundo da 

expansão dos impérios e do imperialismo” (p. 77). Já Pizarro ressalta que a imagem da 

Amazonia, ratificada em diversos textos, como crônicas, relatos de viagens, relatórios de 

expedições científicas, informes missionários, principalmente até o século XIX, era de lugar 

inóspito, de gente incivilizada, selvagem. Esta região foi e, é formada por um mosaico de 

gentes, vindo de diferentes lugares do Mundo, e, das gentes daqui que sobreviveram a 

expropriação territorial e cultural ao longo dos séculos. E essas gentes constroem, 

atualmente, diferentes discursos identitários para serem reconhecidos enquanto povos. 

Entendemos a identidade, como um constructo, aberto a múltiplas reconstruções, 

como um processo que engloba ao mesmo tempo uma dimensão histórica, ancorada em uma 

certa memória coletiva (que, obviamente, também é construída) e uma dimensão geográfica 

ancorada nos “espaços de referência identitária” tanto do passado quanto do presente 

(POCHE, 1983). A identidade é aqui concebida, como construção histórica e social, 

produzida pelo discurso que formula as diferenças que conferem uma marca distintiva 

(MORAIS, 2016).  

Outro aspecto que ressaltamos, no que se refere às construções identitárias, é que 

não há identidades “pura”. Não é pura, pois são muitos os ‘outros’ que nos servem de espelho 



Projetos de Pesquisa PPGLI 2021-2024 

 

no estabelecimento de nossa identidade, seja no sentido de marcar a diferença, seja no desejo 

de estarmos em consonância com eles, ou de pertencermos a várias identidades e ao mesmo 

tempo (HALL, 2005). A identidade, na sua origem, é fruto de uma mescla de outras 

identidades e tem um caráter híbrido, corroborando com essa ideia, Ortiz (2005, p. 08) 

lembra que “não existe identidade autêntica, mas uma pluralidade de identidades”, 

construídas por diferentes grupos sociais em diferentes momentos históricos. 

As narrativas são estratégias discursivas que vão inventando e reinventando um 

passado, uma história, uma paisagem, uma sociabilidade e uma origem comum, pois é 

necessário criar os “laços imaginários que permitam ligar pessoas” as quais, “sem eles, 

seriam simplesmente indivíduos isolados, sem nenhum sentimento de terem qualquer coisa 

em comum” (SILVA, 2005, p. 85). Nesse sentido, compreender a identidade valendo-se dos 

discursos é uma estratégia elucidativa, uma vez que o discurso é produzido em determinadas 

condições históricas e, também, porque ele cria tradição, passado e influencia novos 

acontecimentos. É pelo discurso, diz Orlandi (2008[1990]), que a história ultrapassa a mera 

perspectiva de evolução e se faz sentido. 

A construção identitária envolve, portanto, uma dimensão simbólica e material, 

ancorada em uma memória coletiva que também é construída. O enquadramento da memória 

coletiva é uma construção que reinventa o passado não de forma aleatória, mas ancorado nas 

memórias individuais. A memória, mais do que um simples arquivo classificatório de 

informações a reinventar o passado, é norteador da construção da identidade, na medida em 

que ela é um fator que contribui para consolidar um sentimento de pertencimento a uma 

história (POLLAK, 1992). Para que seja eficiente o trabalho de enquadramento, é preciso 

que a memória seja construída a partir de dados e noções comuns aos diferentes membros 

da coletividade. Nesse sentido, os eventos históricos escolhidos, servem para consolidar a 

identidade territorial. Isso significa dizer que são selecionadas as “sequências da história” e 

os lugares, entre aqueles que são susceptíveis de contribuir, com maior sucesso, para validar 

e legitimar a identidade.  

O trabalho de enquadramento das memórias individuais se materializa em 

narrativas sobre acontecimentos e personagens históricos, e também, na institucionalização 

de “espaços de memória”, espaços esses destinados a guardar, a difundir, a perpetuar e 

reafirmar uma certa memória coletiva (LE GOFF, 2003). Neste caso estamos tratando de 

identidades territoriais, para tanto trazemos as contribuições de Guy Di Méo (1998), no que 

diz respeito a importância do espaço vivido na constituição do território, enquanto 

“referência identitária e mediador das relações sociais” (p. 61).  
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Di Méo (1998, p. 55) ressalta, ainda, que os “atores sociais” nessa construção 

identitária retêm as sequências da história, as mais aptas, a fim de “consolidar a identidade 

sócio espacial”, porém, a seleção dessas sequências na construção da memória coletiva não 

é aleatória. Elas servem para consolidar uma certa identidade territorial. E, essa seleção 

mostra a ancestralidade da identidade, uma vez que: “não apenas as experiências comuns 

vividas em um passado fundam a coletividade como entidade [social e territorial], mas 

também, o fato da coletividade se esforçando em produzir um passado comum e, 

frequentemente, um território” (DI MÉO, 1998, p. 62). 

Neste caso, o caráter identitário tem um duplo sentido. Por um lado, são os “detalhes 

que constroem nossa memória coletiva”, isto é, o fundamento do nosso universo cultural, 

que se encaixam nas crenças, ideias, linguagem, e nas referências territoriais. Por outro lado, 

em sentido inverso, quando o território é moldado como “representação e valor social, este 

recebe a marca de toda uma memória espacial [coletiva]: a memória dos gestos, dos hábitos, 

dos trabalhos e dos deslocamentos cotidianos” (DI MÉO, 1998, p. 48-49). Mas, ao mesmo 

tempo, que tanto a memória quanto o território, “não são realidades mortas e fixas”, elas são 

construídas, reafirmadas e reinventadas (p. 61-62). 

Outro autor que contribui nesta discussão é Joel Bonnemaison, para este, o território 

é “... um conjunto de lugares hierarquizados, conectados a uma rede de itinerários” (2002, 

p. 99) e é, ao mesmo tempo, “espaço social” e “espaço cultural” associado tanto à função 

social quanto à simbólica. O espaço social é produzido e o cultural, vivenciado. O social é 

concebido em termos de “organização e de produção”, e o cultural, em termos de 

“significação e relações simbólicas” (BONNEMAISON, 2002, p. 103). 

O crescente interesse que as construções identitárias vem suscitando hoje, entre os 

sujeitos sociais e o poder público, decorre da busca pela diferenciação espacial em 

detrimento da mercantilização da cultura, a fim de reafirmar identidades específicas de 

sujeitos sociais e também para justificar reivindicações territoriais. Nesse sentido, se inserem 

as reivindicações empreendidas pelos diversos movimentos sociais no intuito de 

reivindicarem uma identidade política que significa, outrossim, reconhecimento por 

territórios, como também, do ponto de vista das identidades regionais, onde é produzida uma 

narrativa discursiva e se desenvolve um trabalho de “patrimonialização dos territórios” (DI 

MËO, 1998). 

O objetivo geral da pesquisa é refletir sobre o universo identitário dos povos 

amazônicos, seja os discursos regionais e/ou oficiais, sejam os discursos dos diferentes 

sujeitos que habitam suas terras e águas. Dentre os objetivos específicos destacam-se: 
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analisar a construção identitárias dos discursos dos centenários e Pando e Madre de Dios e, 

contrapor com o discurso da Acreanidade; realizar análise dos discursos identitários 

desenvolvidas por lideranças indígenas nesta região fronteiriça; analisar o cenário das 

religiões afro-brasileiras, a partir do resgate da memória histórica dos terreiros de umbanda 

e candomblé nas Amazônias; analisar os discursos em torno das religiões ayahuasqueiras 

que tem as Amazônias como lugares fundadores; analisar os discursos da ‘invenção’ de uma 

natureza que estar presente no discurso da Economia Verde e/ou sustentabilidade nas 

Amazônias. 
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