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4. CARTOGRAFIAS URBANAS: RELATOS DE CIDADES, RIOS 

FLORESTAS NA HISTÓRIA E LITERATURA 

 

Coordenador: Francisco Bento da Silva 

 

O presente projeto visa congregar pesquisas que tenha como foco abordagens 

envolvendo questões relacionadas às cidades amazônicas em suas formações e continuidades 

reais e imaginarias, em suas dimensões identitárias, arquitetônicas, geo-históricas, 

patrimoniais, artísticas e normativas a partir das interdisciplinaridades nas áreas de humanas 

e literaturas. Envolvendo nessas abordagens as dimensões do vivido e do partilhado, dos 

contrastes e dos consensos, que englobem as múltiplas pessoas vivas e mortas em relações 

multitemporais. Tudo isso pensado a partir das múltiplas territorialidades amazônicas na sua 

parte sul ocidental em um ambiente mundo marcado por uma rede complexa de relações 

envolvendo as dimensões da cultura e da natureza, que aqui não são pensadas no jogo fácil 

dos dualismos recorrentes. 

O foco é pensar as cidades reais e idealizadas nas suas dimensões históricas, 

literárias, geográficas, artísticas, culturais, arquitetônicas e patrimoniais. As cidades 

amazônicas, na sua maioria, se formam inicialmente atravessadas por valores – regrados pela 

lei ou pelos costumes – que muitas vezes entram em conflitos com as normas constituídas 

emanadas da idealização de cidades “eurocêntricas”.  

Daí resultaram e resultam variados discursos e representações  acerca de 

determinados tipos de sujeitos e/ou de seus comportamentos: homens e mulheres; crianças 

e adultos; negros, brancos e indígenas; identidades de gêneros; pessoas anônimas e 

conhecidas; pessoas “inadequadas”, “esquisitas”, “rudes”, vagabundas, sem “urbanidade” e 

que muitas vezes irão contrastar com a cidade idealizada/pensada/narrada pelos seus 

administradores públicos, intelectuais/técnicos (engenheiros, urbanistas, arquitetos, 

médicos, juristas, escritores, jornalistas) e suas elites (política, cultural e econômica).  

Muitos desses comportamentos vistos como desviantes passam a ser repreendidos 

por códigos e leis escritas e não escritas como crimes, contravenções, atentados à honra e 

aos bons costumes, ao ideal de bom gosto e às estéticas em vigor ou valorizadas como 

superiores em um determinado tempo e lugar. Também se buscará pensar as questões 

relacionadas aos patrimônios ditos históricos; as memórias coletivas e individuais; as 

historicidades narradas, as toponímias dos lugares e cultura nos espaços das cidades.  

Não menos importante e articulado com o que foi apontado anteriormente, também 

iremos discutir questões relacionadas a natureza e o mundo rural, vistos geralmente como 
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antinômicos ao que é citadino, calcado no discurso da civilidade e do progresso. Nesta 

direção, falar sobre os rios amazônicos e suas relações com o espaço urbano e as pessoas 

que vivem e seu entorno estabelecendo relações cotidianas ligadas ao transporte, a 

alimentação, às crenças no misterioso e magia das águas, regimes de chuvas e estiagem que 

impactam essas populações ribeirinhas e urbanas.   

Dentre os objetivos destacam-se: discutir os múltiplos processos socioculturais na 

Amazônia Sul-Ocidental e as representações historiográficas e literárias em torno dos modos 

de vida de mulheres e homens em suas dimensões culturais, linguísticas e identitárias; 

abordar aspectos relacionados às memórias coletivas, patrimônios e demais representações 

culturais articuladas com as dimensões históricas e literárias; discutir as múltiplas relações 

humanas e não humanas com os espaços e tempos em ambientes de cidades e florestas; 

analisar modos de vida e relações sociais dos humanos entre si e com o ambiente físico e 

natural em que vivem; dialogar com as múltiplas formas de manifestações artísticas e os 

sentidos a que elas são atribuídos. 
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