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RESUMO
BOTELHO, André Amud. Em busca da Amazônia na área do pensamento social: um mapa,
movimentos e estilos acadêmicos. Tese de doutorado em História, Política e Bens Culturais.
Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (FGV CPDOC), Rio de Janeiro, 2021.

Esta tese investiga e discute a presença do tema amazônico em pesquisas e estudos relacionados
à área acadêmica do pensamento social no Brasil. Toma como objeto um conjunto de produção
acadêmica formada por teses e artigos de pesquisadoras e pesquisadores relacionados à área do
pensamento social com investimento acadêmico no tema. O método de trabalho incluiu
mapeamento a respeito das presenças do tema e da área, bem como dos pesquisadores dedicados
a eles, nos programas de pós-graduação das grandes áreas de ciências sociais e história e em
plataformas eletrônicas; entrevistas realizadas com pesquisadores; e a análise interna a partir de
um corpo a corpo com um conjunto da produção desses acadêmicos. A partir da identificação
inicial do que chamamos aqui de pesquisadores de Amazônia, por meio da análise de parte de
sua produção relacionada ao tema e do exame de suas trajetórias profissionais, foram
identificadas duas vertentes principais de um movimento rumo à Amazônia – noção com a qual
buscamos sintetizar nossa compreensão a respeito de um movimento intelectual por meio do
qual cientistas sociais produziram uma agenda cognitiva e intelectual centrada nas
representações sobre a Amazônia no pensamento brasileiro – e a existência de dois estilos
principais de mobilização acadêmica do tema. O estilo amazônida é correlacionado em grande
medida à produção acadêmica realizada na região Norte do Brasil e o estilo sudestino é
associado aos trabalhos realizados por pesquisadores da região Sudeste. A pesquisa realizada
possibilitou não apenas examinar a hipótese quanto à existência dos dois estilos distintos,
elencar suas características principais, mas também identificar tópicos relacionados ao debate
sobre Amazônia subjacentes aos dois estilos, além das conexões e desdobramentos com outros
temas e com outros campos acadêmicos a que eles nos conduzem.
Palavras-chave: Amazônia. Pensamento social no Brasil. Produção acadêmica. Movimentos e
estilos acadêmicos.

ABSTRACT

This thesis investigates and discusses the presence of the Amazon theme in research and studies
related to the academic area of social thought in Brazil. It takes as its object a set of academic
production formed by theses and articles by researchers related to the area of social thought
with academic investment in the subject. The working method included mapping the presence
of the theme and the area, as well as the researchers dedicated to them, in graduate programs in
the major areas of social sciences and history and on electronic platforms; interviews with
researchers; and the internal analysis from a face-to-face with a set of the production of these
academics. From the initial identification of what we call Amazon researchers here, through the
analysis of part of their production related to the theme and the examination of their professional
trajectories, two main strands of a movement towards the Amazon were identified – a notion
with which we seek to synthesize our understanding of an intellectual movement through which
social scientists produced a cognitive and intellectual agenda centered on representations of the
Amazon in Brazilian thought – and the existence of two main styles of academic mobilization
on the subject. The Amazonian style is largely correlated with academic production carried out
in the North region of Brazil and the Southeastern style is associated with work carried out by
researchers in the Southeast region. The research carried out made it possible not only to
examine the hypothesis regarding the existence of the two distinct styles, to list their main
characteristics, but also to identify topics related to the debate on the Amazon underlying the
two styles, in addition to the connections and developments with other themes and with other
academic fields.
Keywords: Amazon. Social thought in Brazil. Academic production. Academic movements and
styles.
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Introdução

As raízes deste trabalho foram plantadas muito antes de qualquer percepção quanto aos
estudos da área do pensamento social no Brasil e antecedem mesmo minha aproximação como
cientista social às pesquisas relacionadas com o tema amazônico. Bem antes disso, minha
atenção de menino em Manaus já se voltava às leituras introdutórias da história da Amazônia e
às visões, ideias e interpretações elaboradas sobre a região e a respeito de sua particular relação
com o país.
Por isso, a tese é uma espécie de volta para casa e, como até mesmo os heróis sabem e
nos alertam, as voltas para casa não costumam ser tranquilas e livres de ameaças e tensões.
Além das dificuldades por que todos passamos relacionadas às privações, às angústias e aos
temores de quem viveu os anos de 2020 e 2021 em um Brasil arrasado pelos efeitos da pandemia
da Covid-19 e pelo negacionismo de seu governo, uma outra foi mais específica ao esforço da
pesquisa que começamos a desenvolver como projeto de tese ainda no ano de 2017. A
dificuldade decorria sobretudo das amplas possibilidades de debates e investigações às quais o
tema amazônico nos remetia. Só de ver o mar formado pelas reflexões e pelas pesquisas sobre
a região nos mais variados campos da produção acadêmica em todas as grandes áreas do saber,
era possível perceber a riqueza, mas também o emaranhado dos desdobramentos e das conexões
pelo qual poderia me perder durante a condução da tese.
Uma de nossas pistas era de que tomar para análise a presença do tema amazônico em
um campo acadêmico como o do pensamento social – caracterizado por reunir acadêmicos com
interesses e investimentos intelectuais que costumam transcender os de sua formação e atuação
disciplinares mais estritas – seria boa medida para equilibrar nosso olhar entre um corpo
empírico mais delimitado de produção acadêmica e interpretações mais gerais de ensaístas,
intérpretes, escritores e agentes do Estado que tomaram a região como objeto de análise
sobretudo ao longo do século XX.
O objetivo desta tese é esboçar um mapa cognitivo da produção relacionada à área
acadêmica do pensamento social que tivesse como temática a Amazônia. O trabalho de mapear
tal produção, relacionar os pesquisadores envolvidos com a temática, perceber algumas das
conexões que estabeleceram ao inscrever o tema na área, analisar seus textos e assim refletir
sobre seus modos de mobilizar Amazônia fundou as bases para um exame a respeito da
existência do que chamamos aqui de estilos acadêmicos relacionados ao tema amazônico. Ao
longo da tese, trabalho a hipótese de que há dois estilos distintos de mobilização da temática na
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produção acadêmica analisada. Nomeei-os de estilo amazônida e estilo sudestino, em razão de
sua mais clara identificação com as duas regiões em que atuam os pesquisadores e sua produção,
a região Norte e a região Sudeste.
O corpo empírico analisado desta tese é formado por dez teses de doutoramento e
31artigos de 27 pesquisadores, e por um conjunto de 11 entrevistas realizadas com alguns desses
estudiosos,1 a partir do que pude traçar as hipóteses sobre as diferentes formas de articulação
do tema por parte de cientistas distribuídos em instituições na Amazônia e em centros de
pesquisa do restante do país.
Um primeiro esclarecimento teórico diz respeito às formulações sobre a área do
pensamento social no Brasil, sua conformação e suas características, bem como os motivos que
nos animaram a tomá-la como objeto de nossa investigação para vislumbrar elementos da
produção intelectual mais ampla sobre a região. Outros esclarecimentos relacionam-se à
elaboração e ao uso, ao longo de toda a tese, das noções de movimentos rumo à Amazônia –
com a qual buscamos sintetizar nossa compreensão a respeito de um movimento intelectual por
meio do qual cientistas produziram uma agenda cognitiva e intelectual centrada nas
representações sobre a Amazônia no pensamento brasileiro – e de estilos acadêmicos, com a
qual lidamos na tentativa de ressaltar as particularidades do conjunto bibliográfico analisado.
Entendemos o pensamento social enquanto campo de reflexão na academia, dirigido à
“análise da história das ideias e ao itinerário intelectual dos autores, recuperando suas relações
mais amplas com os pensadores da região ou do país” (BASTOS, 2007, p. 6). E, em uma
perspectiva um pouco mais abrangente, podemos apontar que a área de pensamento social:
constituiu-se historicamente como um campo eclético, que acolhe sociólogos, cientistas
políticos e historiadores interessados em investigar as matrizes clássicas da imaginação
ilustrada brasileira, seja através da análise de discursos políticos, do estudo social das artes
plásticas, da investigação interna de textos ensaísticos ou do exame das condições sociais de
produção intelectual no Brasil. (MAIA, 2011, p. 72).

Há um significativo conjunto bibliográfico que reúne reflexões de pesquisadores
relacionados à área sobre os cenários de desenvolvimento do campo, além de balanços críticos
e panoramas de suas vertentes teóricas, de seus métodos interpretativos e de seus principais

1

Os pesquisadores entrevistados, por ordem de ocorrência dos encontros, foram Rômulo Andrade, André Botelho,
Marco Aurélio Coelho Paiva, Luiz Fernando de Souza Santos, Ernesto Renan Freitas Pinto, Odenei Ribeiro,
Marilene Freitas, Marcos Chor Maio, Julio César Schweickardt, Nelson Sanjad e Élide Rugai Bastos.
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cânones.2 Alguns desses trabalhos são marcos relevantes para compreendermos a formatação
de uma área sui generis, suas fronteiras e seus desdobramentos (BOTELHO; SCHWARCZ,
2011).
Convinha, a nosso ver, atentar aos modos pelos quais tal produção interpretava seu
próprio desenvolvimento, sua constituição como campo de estudos e o surgimento em seu
âmbito de tradições distintas de investigação. O exercício foi fundamental tanto para visualizar
e compreender as características da área, quanto para o desenho de um estudo de mapeamento
como o que pretendíamos, em que se buscava a presença de estudos e pesquisas relacionados à
área sobre o tema da Amazônia.
Foi essencial, para que elaborássemos sobre o movimento rumo à Amazônia, articular o
estudo que realizávamos à leitura das obras de autores como Angela Alonso, Randall Collins,
Neil Gross e Scott Frickel, que abordaram teoricamente a dinâmica de atuação dos acadêmicos
e das suas redes como “movimentos intelectuais” (ALONSO, 2002, p. 22; 40), identificaram e
refletiram sobre correntes identificáveis entre mestres e pupilos para verificação de uma teoria
sociológica das ideias (COLLINS, 1989, p. 107-108) e ressaltaram a importância das
articulações e esforços coletivos na inscrição e consolidação de agendas intelectuais no cenário
acadêmico (FRICKEL; GROSS, 2005, p. 206).
A noção de estilos acadêmicos é, por sua vez, tributária de noções elaboradas na própria
literatura relacionada ao campo de estudos do pensamento social. Refiro-me sobretudo à
importância das formulações de Gildo Marçal Brandão, André Botelho e Nísia Trindade Lima.3
Se a referência às elaborações de Brandão parece mais óbvia, em razão de tratarmos na
tese dos estilos acadêmicos da mobilização do tema amazônico, é necessário fazer ponderações
a respeito de como definimos por incorporar a noção em nosso trabalho e informar que seu uso
aqui ganhou sentido com nossa abordagem não somente do estudo de Brandão em busca das

2

A bibliografia de balanços críticos sobre a área do pensamento social no Brasil é ampla. Embora não cite todos
no corpo do texto, destaco a importância para o desenvolvimento da tese dos seguintes livros e artigos: “A
institucionalização das ciências sociais e a reforma social: do pensamento social à agenda americana de pesquisa
(VIANNA, 1997); “Intelectuais brasileiros” (MICELI, 1999) ; “Interpretações sobre o Brasil” (OLIVEIRA, 1999);
“O CPDOC e o pensamento social brasileiro” (BASTOS, 2003); Sete lições sobre as interpretações do Brasil
(RICUPERO, 2007); Um enigma chamado Brasil: 29 intérpretes e um país (BOTELHO; SCHWARCZ, 2009);
“Pensamento brasileiro e teoria social: notas para uma agenda de pesquisa” (MAIA, 2009); “Horizontes das
ciências sociais: pensamento social brasileiro” (BASTOS; BOTELHO, 2010); “Biblioteca Virtual do Pensamento
Social: conhecimento, democratização e reflexividade das interpretações do Brasil” (BRASIL JR.; CARVALHO,
2017); “História da sociologia como campo de pesquisa e algumas tendências recentes do pensamento social
brasileiro” (MAIA, 2017); Rumos do Sul: periferia e pensamento social (CHAGURI; MEDEIROS, 2018); “O
pequeno grande mundo do pensamento social no brasil” (BRASIL JR.; JACKSON; PAIVA, 2020); “O pensamento
social no Brasil e os historiadores: notas sobre uma interdisciplinaridade desigual” (MAIA, 2021).
3
André Botelho e Nísia Trindade Lima fazem parte também do conjunto dos pesquisadores de Amazônia e
possuem textos analisados no capítulo quatro.
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linhagens e famílias intelectuais (BRANDÃO, 2005; 2007) no pensamento político brasileiro,
mas das miradas propostas por Botelho a sequências na sociologia política brasileira
(BOTELHO, 2007) e das correntes intelectuais identificáveis no pensamento brasileiro
propostas por Nísia Trindade Lima (LIMA, 1999). A noção de famílias intelectuais no Brasil é
a principal chave conceitual do importante trabalho de Gildo Marçal Brandão, Linhagens do
pensamento político brasileiro, livro adaptado de sua tese de livre-docência defendida na
Universidade de São Paulo. Já na apresentação do volume, Brandão nos informa que:

O que se lerá não é o estudo monográfico de um autor ou uma análise sociológica de uma
corrente de pensamento, mas um preâmbulo, a tentativa de construir uma hipótese e armar
um argumento sobre a existência de famílias intelectuais que, a meu juízo e contra a aparência
imediata das coisas, estruturam historicamente o pensamento político e, por essa via, a luta
ideológica e política no Brasil. (BRANDÃO, 2007, p. 15).

Apesar de conferir no trecho destacado o estatuto de preâmbulo para seu estudo,
identificando nele apenas uma “tentativa de construir uma hipótese e armar um argumento sobre
a existência de famílias intelectuais”, a leitura do trabalho de Brandão nos faz perceber o
alcance e a profundidade de sua empreitada teórica. Nosso olhar é assim conduzido às tradições
intelectuais brasileiras consideradas pelo autor – idealismo orgânico, idealismo constitucional,
pensamento radical de classe média e marxismo de matriz comunista. Em meio à leitura dos
argumentos de Brandão, pode-se notar a relevância para seu método de trabalho de uma noção
mobilizada antes da definição das famílias intelectuais e de suas linhagens. A noção de estilos
mobilizada por Brandão nos remete ao mote da busca de elementos e de características
relacionadas a modos identificáveis de pensar o país. Parece-nos importante o destaque a esse
caráter metodológico e processual da noção para a compreensão de seu lugar na empreitada
teórica mais abrangente do cientista político pernambucano.
Com o avanço dos trabalhos de desenvolvimento da tese, notamos que mais valia nos
amparar na ideia da busca de estilos de Brandão. No nosso caso, mais correto é referirmo-nos
a estilos acadêmicos, já que tratamos aqui de distintos modos de mobilizar o tema amazônico,
identificáveis na produção acadêmica da área do pensamento social, a despeito de
vislumbrarmos eventuais sequências cognitivas a aproximar os cânones temáticos e autorais e
as problemáticas intelectuais que movem a produção acadêmica contemporânea e as
interpretações sobre a região analisadas.
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Já citamos aqui a importância de outro trabalho para a formulação da análise que
propomos sobre o corpo empírico. Refiro-me ao estudo de André Botelho, “Sequências de uma
sociologia política brasileira”. Como o título de seu artigo sugere, Botelho propõe-se a tratar
não de famílias ou tradições de pensamento no Brasil, à maneira de Brandão, mas de vertentes
identificáveis em quadro mais detido de elaborações. Analisa especificamente uma sequência
composta por livros de quatro diferentes autores das ciências sociais que se inscrevem no campo
da sociologia política brasileira. A origem identificada de tal sequência, o “ponto de partida da
formação de uma agenda de pesquisas [...] [que] ambiciona especificar as bases sociais e a
dinâmica social da política originada na formação rural do Brasil” (BOTELHO, 2007, p. 50) é
Populações meridionais do Brasil, de Francisco Oliveira Vianna. Na visão de Botelho, o
clássico livro de Oliveira Vianna, embora tido como germinal para a discussão sobre tal
dinâmica social, não tinha tido seus desdobramentos cognitivos presentes na produção
sociológica analisados com a devida atenção.
A operação intelectual que distingue fundamentalmente “Sequências de uma sociologia
política brasileira” do trabalho revelado em Linhagens do pensamento político brasileiro é o
caráter de esforço heurístico detido a um objeto analítico mais bem definido. Isso permitiu a
Botelho um aprofundamento nas características formais e nas estratégias teórico-metodológicas
dos livros e artigos que examina.4
Voltando nossa atenção para o estudo da área pensamento social sobre a Amazônia,
objeto da tese, pareceu-nos frutífero um tipo de mobilização intelectual que articulasse os
conceitos de Brandão e Botelho. De um lado, um esforço crítico mais detido por identificar e
caracterizar estilos de interpretação sobre a Amazônia presentes na área do pensamento social,
com a identificação dos principais autores citados e ativados intelectualmente e a elucidação
dos temas que se correlacionam e as sínteses propostas nos trabalhos sobre a região. De outro,
o olhar mantido sobre a ideia de captar possíveis sequências intelectuais desde a identificação
de agendas comuns que se forjam nos movimentos de inscrição do tema da Amazônia.
Realizados os esclarecimentos a respeito das principais noções que informam
teoricamente a tese, passo agora a apresentar as duas partes – “Um mapa e movimentos de
aproximação ao tema amazônico” e “Estilos de mobilização do tema amazônico” e os quatro
capítulos com os quais buscamos organizar o trabalho.

4

Coronelismo, enxada e voto, de 1949, de Victor Nunes Leal; “Política, ascensão social e liderança num povoado
baiano”, de 1962, e O mandonismo local na vida política brasileira e outros ensaios, de 1976, de Maria Isaura
Pereira de Queiroz; e Homens livres na ordem escravocrata, de 1964, de Maria Sylvia de Carvalho Franco.
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No primeiro capítulo da tese, “Em busca da Amazônia na área do pensamento social”,
demonstro, a partir da revisão bibliográfica e do diálogo com a literatura crítica sobre a área do
pensamento social no Brasil, como definimos as linhas mestras de um estudo que se pretende
panorâmico, mas detalhista o bastante para captar a produção relacionada a nosso tema no
universo mais amplo da área. Assim, combinamos uma investigação sobre a presença de linhas
e grupos de pesquisa relacionados à área do pensamento social – e depois do tema – no conjunto
dos programas de pós-graduação em ciências sociais e história do país com a realização de
entrevistas com parte dos pesquisadores atuantes no tema.
Importante frisar o desdobramento de um dos elementos surgidos a partir desse contato
e que, de um certo modo, parece ser subjacente ao andamento do argumento nos quatro
capítulos do trabalho: a interdisciplinaridade característica da área que, para além de ser lugar
de encontro entre pesquisadores com formação disciplinar variada, parece exigir que seus
analistas atentem aos desdobramentos e às conexões com debates de áreas acadêmicas vizinhas.
Foi assim que, de uma mirada inicialmente voltada a captar e a estudar a produção mais
estritamente inscrita no campo do pensamento social, fomos derivando à posição de considerar
uma produção acadêmica sobre a Amazônia que se punha na fronteira com outras áreas de saber.
A essa porosidade da área do pensamento social, somou-se uma outra tendência relativa aos
próprios estudos analisados sobre o tema da Amazônia: também ele era articulado pelos
acadêmicos com outros temas, como o da questão regional, do desenvolvimento e da
modernização, da história das ciências e de suas instituições, das representações literárias sobre
a região. Ao mesmo tempo que encantadora, a aventura intelectual de seguir por esses
meandros amazônicos, ou ao menos dar-se conta deles, não se dava sem sobressaltos.5
A natureza da empreitada tornava-se mais evidente à medida que avançávamos com os
trabalhos previstos de mapeamento da presença do tema e da área. Mas ganhou o impulso
fundamental quando passamos a realizar as entrevistas com parte dos acadêmicos, que
identificáramos no esboço cartográfico e que passamos a chamar ao longo da tese de
pesquisadores de Amazônia.

5

Foi essencial para a conformação de nossa pesquisa voltada especificamente à análise da produção acadêmica
dedicada ao tema amazônico e relacionada aos estudos da área do pensamento social o contato com bibliografia
cujas características fossem de balanço ou panorama sobre a produção da área relacionada à temática. Nesse
âmbito, destaco sobretudo os textos “A Amazônia e o pensamento brasileiro contemporâneo” (FREITAS, 2007),
“Polifonia da Amazônia” (BASTOS, 2007), “Os intelectuais e a questão regional” (BASTOS; PINTO, 2014), “O
compromisso dos intelectuais” (BASTOS; PINTO, 2016) – os quatro compõem os volumes da coletânea Vozes da
Amazônia (BASTOS; PINTO, 2007,2014,2016) –, “A viagem das ideias” (PINTO, 2005) e “Pensamento social
brasileiro na Amazônia” (PINTO, 2015).
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Ao nos referirmos a pesquisadores de Amazônia, nossa intenção foi diferenciar com
mais clareza no andamento do texto as referências aos acadêmicos com produção sobre o tema
e relacionados aos estudos do pensamento social, cuja produção analisamos, das menções aos
pesquisadores que são objeto da mobilização intelectual desses acadêmicos em seus trabalhos
de pesquisa. Foi ao nos debruçarmos sobre os textos transcritos das 11 entrevistas realizadas
que nos demos conta das influências e das conexões que informavam e relacionavam os polos
de produção sobre Amazônia e seus pesquisadores.
É no segundo capítulo da tese, “Sobre movimentos de inscrição do tema amazônico na
área do pensamento social”, que passo a mobilizar mais diretamente as entrevistas realizadas
com os pesquisadores de Amazônia. Trato do que identifiquei como um movimento intelectual
de inscrição do tema nos estudos do campo do pensamento social. Para isso, foram essenciais
as contribuições dos pesquisadores advindas das entrevistas e o exame de suas trajetórias
acadêmicas relacionadas ao tema. Examino, assim, como a aproximação ao tema dos
pesquisadores das duas regiões em que identificamos polos de produção acadêmica – Norte e
Sudeste – conformou o que tomei como um movimento rumo à Amazônia.
O capítulo é, em boa medida, desdobramento do primeiro, com o qual compõe a
primeira parte da tese, mas anuncia também o debate que é realizado a seguir quanto aos estilos
acadêmicos de mobilização do tema. Isso se dá porque, ao tratamos dos movimentos
intelectuais de aproximação ao tema, identificados com os pesquisadores nos polos de
elaboração sobre Amazônia, nos demos conta de algumas das características que se
confirmaram presentes na análise interna dos textos e marcaram a distinção dos estilos
amazônida e sudestino.
De modo geral, no caso dos pesquisadores da região Norte, identifica-se uma
centralidade do tema nas trajetórias acadêmicas. Nesse caso, tal centralidade parece
relacionada, a nosso ver, a um senso de pertencimento à região e a um impulso, que ganha
sentidos com as entrevistas realizadas, que nos levou a identificar no centro da agenda
intelectual das pesquisas um tópico: o esquecimento. O tópico nos pareceu se articular na
produção analisada dos acadêmicos do Norte em dois níveis: a partir do pressuposto da
mobilização das obras e das trajetórias de intelectuais amazônidas em uma estratégia de
valorização das vozes locais, mas também nas interpretações que realizam quanto aos sentidos
dos diagnósticos, das visões e das representações sobre Amazônia forjadas pelos intelectuais
que estudam.
Ou seja, a percepção que se consolida no segundo capítulo a respeito da existência de
agendas intelectuais reconhecíveis, em nossa visão, dentre os movimentos de aproximação ao
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tema dos pesquisadores de Amazônia nos encaminhou para sentidos transversais ao conjunto
da produção analisada nas duas regiões e que associamos aos estilos.
Se o signo do esquecimento se destacou em nosso olhar à produção da região Norte, um
outro tópico despontou em nosso estudo a respeito das teses e dos artigos escritos pelos
acadêmicos atuantes na região Sudeste, o movimento – relacionado a ideias, visões e planos de
intervenções do Estado brasileiro na Amazônia, assim como a viagens e missões científicas de
intelectuais e cientistas à região – captado pelas pesquisas. Não nos escapou a percepção de que
a correlação desse tópico ao debate sobre Amazônia tenha se dado justamente na produção
realizada por acadêmicos que, a seu modo, movimentam seu olhar ao tema a partir de sua
atuação em outra região do país.
A segunda parte da tese – “Estilos de mobilização do tema amazônico” – é dedicada à
análise interna das teses e dos artigos de pesquisadores de Amazônia identificados ao longo do
mapeamento apresentado na primeira parte de nosso trabalho. Em seus dois capítulos,
“Abordagens do tema amazônico e o estilo amazônida” e “Sobre o estilo sudestino de
mobilização do tema amazônico”, buscamos refletir sobre as características dos dois estilos
acadêmicos identificados na produção examinada. Nossa intenção foi a de, paralelamente,
lançar um olhar panorâmico a respeito do corpo empírico ‒ como o que nos permitiu refletir
sobre os tópicos mencionados e a centralidade temática do desenvolvimento da Amazônia em
boa parte dos trabalhos ‒ e conseguir tratar das particularidades dos escritos dos pesquisadores.
Para isso, foi relevante a definição de um corpo empírico a ser analisado que fosse
representativo do universo da produção sobre o tema, mas não tão grande a ponto de impedir a
escolha pela realização da análise interna dos escritos. Tal análise foi a essência do exame a
respeito da existência de continuidades cognitivas, distinções e particularidades identificáveis
no conjunto de textos escritos pelos acadêmicos.
O terceiro e o quarto capítulos da tese são voltados ao exame quanto aos estilos
amazônida e sudestino de mobilização do tema, respectivamente. Em cada um deles, buscamos
inicialmente apresentar os corpos empíricos que são analisados e abordar os critérios para sua
seleção. Mas os capítulos são voltados sobretudo à análise interna dos textos e à demonstração
de nossa interpretação a respeito dos sentidos que, em nossa leitura, aproximam as obras dos
acadêmicos e fazem jus à ideia de tomá-los como constituintes de dois estilos distintos de
mobilização do tema.
Em que pese os esforços que nos encaminharam para o exercício de explorar as
diferenças e particularidades deles, à medida que desenvolvemos nosso argumento, vai ficando
evidente à leitora e ao leitor o quanto também os estilos mantêm interseções e
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intercomunicações. E o quanto a produção sobre Amazônia que analisamos nos remete a
desdobramentos temáticos e nos conduz a entrever a produção também de outras áreas. A nosso
ver, de modo sintomático, a busca pela Amazônia e pela área do pensamento social que
promovemos aqui nos conduziu, ao longo da tese, a perceber várias de suas ramificações e
desdobramentos passíveis de análise.
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Parte 1 ‒ Um mapa e movimentos de aproximação ao tema amazônico
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Capítulo 1 ‒ Em busca da Amazônia na área do pensamento social no Brasil
Este capítulo reúne os resultados obtidos com o mapeamento realizado acerca da
produção da área do pensamento social no Brasil relacionada ao tema da Amazônia. São
apresentados os dados a que chegamos, além de uma análise realizada a partir de um diálogo
crítico com a bibliografia reflexiva sobre a área do pensamento social. Destacamos ainda como
essa literatura iluminou os caminhos percorridos pelo estudo, desde sua idealização e primeiros
passos até a inclusão de novos elementos, motivados pelos próprios avanços do trabalho de
pesquisa.
O capítulo é dividido em três seções. Na primeira delas, fazemos uma reflexão sobre a
dificuldade de estudar cientificamente a área do pensamento social no Brasil e uma síntese
acerca da presença rarefeita do tema amazônico nos balanços críticos sobre o campo. A segunda
consiste na apresentação e explicação das etapas para a realização do mapeamento, baseado
sobretudo no estudo das informações disponibilizadas pelos programas de pós-graduação em
ciências sociais e história no país e em consultas à plataforma de indexação eletrônica de
produção científica Web of Science, ambas fontes digitais. Na última das seções, sintetizo os
resultados do mapeamento – com apresentação de gráficos e mapas, além de quadros em que
inventario os pesquisadores e os centros de pesquisa nos quais atuam – e busco interpretá-los,
ressaltando o modo pelo qual informaram e apontaram horizontes de reflexão sobre a correlação
Amazônia e pensamento social brasileiro que estrutura a tese.
1.1. Elementos para o estudo sobre o tema Amazônia no campo do pensamento social no
Brasil
A primeira questão a ser enfrentada dizia respeito à própria composição da área que
passava a ser nosso objeto de pesquisa. Como trabalhos anteriores revelam, o campo de estudos
do pensamento social no Brasil possui como uma de suas características fundamentais a
interdisciplinaridade (BOTELHO; SCHWARCZ, 2011, BRASIL JR.; CARVALHO, 2017,
OLIVEIRA, 1999, BRASIL JR.; JACKSON; PAIVA, 2020, MAIA, 2021). A revisão crítica dos
textos sobre o desenvolvimento da área ofereceu chaves fundamentais para o entendimento
quanto a suas dimensões, características e fronteiras. Desde a constatação de algumas
características destacadas nos balanços e avaliações sobre a área, amadureceu o que foi o
primeiro esboço do mapeamento, do qual trato aqui, idealmente apto a captar a presença
rarefeita do tema amazônico.
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Em razão de os balanços e avaliações sobre a área terem sido realizados, sob meu ponto
de vista, desde perspectivas de análise que privilegiaram seus espaços mais reconhecidos e
legitimados – e, por outro lado, também mais restritos –, bem como os autores mais prestigiados
do campo, a presença de temas com menor presença ou ressonância nesses espaços e nas obras
de tais pesquisadores, como é o caso do tema amazônico, é registrada de modo apenas
incipiente. Por isso, em razão das características do objeto de estudo, pareceu inescapável
desenhar e realizar um mapeamento panorâmico da organização e produção da área como um
todo. Partia do pressuposto de que tomar mais amplamente a área como objeto do estudo seria
o modo de tornar factível a identificação do tema amazônico, de perceber sua dimensão e de,
eventualmente, a partir de sua identificação, incluir elementos e indagações para os debates
sobre suas próprias características, seus temas canônicos, seus limites e suas fronteiras.
Diante do desafio de mapear a presença do tema na área, soluções como a de tomar para
estudo, por exemplo, os papers apresentados em grupos de trabalho de congressos ‒como o da
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais (Anpocs) e da
Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) ‒ ou medir a presença da temática amazônica em
artigos publicados nas revistas especializadas indexadas em plataformas como a Scielo,
pareciam não contemplar uma importante porção da produção acadêmica que buscávamos
analisar. Isso porque a presença do tema ou não era observada ou surgia com uma
representatividade muito reduzida.6 Desde um olhar prévio à produção de alguns dos
pesquisadores com investimento notável sobre Amazônia, era perceptível o fato de que uma
relevante porção de sua obra dedicada ao tema não constava nesses espaços e, desse modo, não
era e nem poderia ser contemplada nas mais conhecidas análises sobre a área e seus temas
canônicos. Assim, o estudo que imaginava e começava a esboçar necessitava de um método
particular propício a uma apreensão mais fidedigna dessa produção acadêmica, não apenas nos
espaços mais usualmente tomados para a análise acerca da área.
O diálogo crítico com os balanços sobre a área permitiu constatar a centralidade de duas
características relacionadas ao campo acadêmico do pensamento social:
6

a) a

Nesse âmbito, chamo atenção para dois trabalhos com caráter reflexivo sobre a área, separados por uma diferença
temporal de mais de vinte anos. Um deles é o texto de Lucia Lippi Oliveira, de 1999, que é um dos inauguradores
da literatura de balanços: “Interpretações sobre o Brasil”. O segundo é o artigo escrito em coautoria por Antonio
Brasil Jr., Luiz Carlos Jackson e Marcelo Paiva, “O pequeno grande mundo do pensamento social no Brasil”. No
primeiro texto, entre os temas presentes observados por Lippi nas comunicações apresentadas nas sessões do grupo
de trabalho do pensamento social na Anpocs não há referência à Amazônia (OLIVEIRA, 1999, p. 167-173). No
segundo, em que os autores deslocam o olhar quanto aos principais termos associados aos temas no universo dos
livros publicados por acadêmicos identificados com a área do pensamento social no Brasil, o termo “Amazônia”
possui cinco ocorrências. Outros quarenta termos são mais frequentes entre os títulos dos livros. Para efeito de
comparação, os três mais recorrentes são “Brasil” (120 ocorrências), “brasileiro” (58) e “história” (38). “Gilberto
Freyre” é citado 11 vezes (BRASIL JR.; JACKSON; PAIVA, 2020, p. 19-20).
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interdisciplinaridade enquanto traço importante e valorizado; b) a tendência a uma
“sociologização”. Isso posto, que esforço de mapeamento seria capaz de apreender
contribuições de um campo acadêmico constituído por pesquisadores de diversas
especialidades e atuantes em variadas instituições e que, ao mesmo tempo, não tomasse como
metonímia da área alguns de seus espaços prestigiados de circulação? E de que modo captar
um panorama de um campo de estudos sem a remissão preferencial aos encontros anuais dos
grupos de trabalho em congressos como o da Anpocs e da SBS, ao universo de artigos
publicados em periódicos indexados nas principais plataformas eletrônicas, ou ao exame mais
próximo dos autores com mais reconhecida produção?
Como já apontamos, apesar do destaque ao elemento interdisciplinar ser abordado por
vários dos trabalhos de balanço ou revisão crítica da área (OLIVEIRA, 1999, BOTELHO;
SCHWARCZ, 2011, BRASIL JR.; JACKSON; PAIVA, 2020), a leitura mais minuciosa dos
mesmos estudos sugere que a efervescência da área tem como protagonistas os sociólogos,
antropólogos, historiadores e cientistas políticos.
Lucia Lippi de Oliveira, por exemplo, no artigo “Interpretações sobre o Brasil”, enumera
os 61 pesquisadores que haviam apresentado comunicações nas sessões do grupo de trabalho
do pensamento social no Brasil nas reuniões nacionais da Anpocs. Daquele universo de autores
que sua pesquisa nos traz, apenas dois não possuíam histórico acadêmico e profissional
vinculado às ciências sociais e à história. Acrescente-se ao quadro o fato de alguns dos outros
59 pesquisadores das ciências sociais e história terem apresentado mais de um trabalho ao longo
dos anos do grupo de trabalho, o que reforça a impressão do protagonismo das duas grandes
áreas (OLIVEIRA, 1999, p. 174-176).
Do mesmo modo, ao analisar “a produção acadêmica dos cientistas sociais sobre os
intelectuais e a vida intelectual no país” (MICELI, 1999, p. 110), Sergio Miceli caracteriza três
modos básicos de apreensão na área, todos originados, em sua visão, a partir das elaborações
de sociólogos. Em seus termos: “(a) o argumento sociológico com tinturas culturalistas, de
minha autoria; (b) o argumento doutrinário-politicista, formulado pelo sociólogo francês e
latino-americanista Daniel Pécaut; (c) o argumento organizacional e institucionalista,
concebido pelo sociólogo brasileiro Simon Schwartzman” (MICELI, 1999, p. 110).
Semelhante é o peso relativo de cientistas sociais e historiadores na área que apontam
os trabalhos de Lilia Schwarcz e André Botelho. Os doze entrevistados em seu “Simpósio: cinco
questões sobre o pensamento social brasileiro” são todos cientistas sociais (BOTELHO;
SCHWARCZ, 2011, p. 16). Ainda na coletânea organizada por Botelho e Schwarcz, Um enigma
chamado Brasil: 29 intérpretes e um país, pode-se constatar que apenas dois dos pesquisadores,
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dentre os 29 que escreveram sobre intérpretes do país, não são da história e das ciências sociais.
(BOTELHO; SCHWARCZ, 2013, p. 433-440).
Trabalhos mais recentes reforçam a tese quanto a um protagonismo sobretudo de
cientistas sociais na área. A despeito de uma convivência interdisciplinar e de pressupostos
intelectuais diversos a que aludem, Antonio Brasil Jr., Luis Carlos Jackson e Marcelo Paiva
identificam a perspectiva atual da área estar “deixando de ser interdisciplinar para se constituir
como uma área com o predomínio mais evidente da sociologia” (BRASIL JR.; JACKSON;
PAIVA, 2020, p. 13). João Marcelo Maia refere-se a uma “interdisciplinaridade desigual” ao
refletir sobre o maior enraizamento do campo do pensamento social no Brasil nas ciências
sociais e sobre o fato de este não ter se autonomizado na grande área da história (MAIA, 2021,
p. 512).
De modo sintomático, podemos notar ainda que não somente os dados encontrados e
mobilizados pela literatura de balanços sobre a produção científica remetem à centralidade das
duas grandes áreas a que vimos nos referindo. Mesmo as características da formação acadêmica
e do perfil de atuação profissional dos autores do conjunto de textos do que venho chamando
de literatura dos balanços sobre a área parecem ser boas garantias quanto à validade de um
recorte para o esforço cartográfico sobre o universo de estudos sobre Amazônia na área do
pensamento social brasileiro. Assim é que se destaca o fato de todos os autores dos textos que
elencamos no conjunto da literatura dos balanços sobre a área possuírem formação em pelo
menos uma das três áreas das ciências sociais.
Em resumo, diante da interdisciplinaridade constatada, o recorte do universo a ser objeto
de um mapeamento deveria ter sua lente aberta o bastante para captar a produção de uma área
acadêmica sui generis. Em razão de os estudos e balanços críticos não captarem devidamente a
produção sobre Amazônia, nosso estudo devia se pretender panorâmico, mas não se amparar
nos espaços de circulação mais tradicionais da área. Tomar como escopo da análise o universo
de produção identificada com o pensamento social no Brasil de um modo amplo tinha
relevância também para as eventuais problematizações referentes às abordagens acadêmicas
distintas sobre Amazônia, articuladas pelos pesquisadores do campo como um todo. Por fim, o
fato de, apesar da interdisciplinaridade constitutiva da área, a ampla maioria dos estudos e dos
pesquisadores ser de historiadores e de cientistas sociais fortaleceu a impressão quanto à
possibilidade de realização do estudo a partir do olhar panorâmico aos programas de pósgraduação das ciências sociais – antropologia, sociologia e ciência política – e história, que
tomei como instituições basilares da produção científica das duas grandes áreas de
conhecimento.

26
Trabalhos anteriores dedicados a sondar e problematizar os mecanismos do
desenvolvimento da pesquisa nas ciências humanas partiram da premissa ou chegaram a
conclusões que referendam a centralidade dos programas de pós-graduação nesse processo
(WERNECK VIANNA, 1997, p. 173; CARVALHO, 2007, p. 18; MICELI, 2001, p. 91,
SCHWARTZMAN, 1979). Desde meados da década de 1960, o principal eixo de mobilização,
articulação e desenvolvimento das ciências humanas no Brasil é a pós-graduação que, além de
concentrar a formação dos profissionais que atuam no campo, baliza e garante a continuidade
de porção expressiva da pesquisa científica (TRINDADE, 2007, p. 97).7
De todo modo, o estudo sobre a presença do tema amazônico somente a partir dos
programas de pós-graduação corria o risco de uma apreciação, até certa medida,
institucionalista da área, eventualmente limitando as possibilidades de discernir fronteiras e
tangências tão importantes para seu desenvolvimento. Em razão disso, uma solução que pareceu
razoável foi incorporar ao nosso método o exame da produção acadêmica associada aos termos
“Amazônia” e “pensamento social” na plataforma Web of Science, ela própria indexadora de
outras plataformas.
Na grande área das ciências humanas, há investimentos intelectuais de historiadores,
psicólogos, pedagogos e cientistas sociais no método cartográfico para o mapeamento de seus
campos de pesquisa.8 Em um exercício de aproximação ao sentido mais usual de cartografia,
vemos que se trata do conjunto de operações, estudos, esboços e sínteses para a elaboração de
mapas territoriais. Um cartógrafo é o estudioso que, munido de competências e de
conhecimentos específicos, reúne elementos para a definição de mapas de representação da
realidade. Os mapas podem, é claro, contar com peculiaridades. Mas, em um sentido amplo e
que atende aos fins que pretendemos aqui, são documentos de representação da realidade. Os
cartógrafos conduzem suas produções a partir do trabalho de campo e da observação direta da
realidade, assim como realizam estudos examinando documentos, relatos e outros mapas
elaborados anteriormente.9

7

A respeito do desenvolvimento e consolidação do sistema nacional de pós-graduação no Brasil, bem como quanto
à centralidade para os processos de credenciamento e aprovação dos professores às universidades brasileiras e para
a atividade científica brasileira, fundamental leitura é a do livro Formação da comunidade científica no Brasil, de
Simon Schwartzman, publicado em 1979.
8
Alguns outros trabalhos foram relevantes para a aproximação ao debate sobre cartografia nas ciências humanas.
Cito-os: “Cartografia como estratégia metodológica: inflexões para pesquisas em educação”, de Marilda Oliveira
de Oliveira e Cristian Poletti Mossi; “As potencialidades do pensamento geográfico: a cartografia de Deleuze e
Guattari como método de pesquisa processual”, de Lisiane Machado Aguiar; “A intuição como método filosófico
à cartografia como método de pesquisa – considerações sobre o exercício cognitivo do cartógrafo”, de Fernanda
Amador e Tânia Mara Galli Fonseca; “Atravessando Deleuze”, de Edson Passeti.
9
A esse respeito, ver Prado Filho; Teti (2013).
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O capítulo introdutório do primeiro volume de Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia,
“Introdução: rizoma”, é referência comum em artigos examinados sobre o método cartográfico
nas ciências humanas. O capítulo é trecho fundamental do livro de Gilles Deleuze e Félix
Guattari. Em suas páginas, os autores elaboram e definem a noção de rizoma, cuja centralidade
é reiterada ao longo dos cinco volumes do livro. E é nesse texto que Deleuze e Guattari, além
de introduzirem a fundamental noção, esboçam um método de trabalho que os permita tratar da
multiplicidade do real, tal como observam:
Falamos exclusivamente disto: multiplicidade, linhas, estratos e segmentaridades, linhas de
fuga e intensidades, agenciamentos maquínicos e seus diferentes tipos, os corpos sem órgãos
e sua construção, sua seleção, o plano de consistência, as unidades de medida em cada atraso.
[...] Escrever nada tem a ver com significar, mas com agrimensar, cartografar, mesmo que
sejam regiões ainda por vir. (DELEUZE; GUATTARI, 2007, p. 13, grifos nossos).

Mais à frente no mesmo texto, em trecho no qual elencam os princípios da noção de
rizoma, os autores avançam na descrição do que imaginam como mapa da realidade social:
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível,
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido,
adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo,
uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte,
construí-lo como uma ação política ou como uma meditação. (DELEUZE; GUATTARI,
2007, p. 22, grifos nossos).

Embora escritas em contexto histórico e intelectual específicos da França do final da
década de 1970, as palavras de Deleuze e Guattari nos parecem relevantes porque permitem
entrever as possibilidades, mas também as limitações, de uma cartografia de uma área
acadêmica ou, mais precisamente, de uma cartografia sobre a presença de um tema em uma
área.
Influência mais direta no que tange aos estudos cartográficos sobre a área é o trabalho
do cientista político carioca Christian Lynch, em especial no seu estudo “Cartografia do
pensamento político brasileiro”. Lynch defende a especificidade do pensamento político em
relação à mais consolidada área do pensamento social por meio da realização de um balanço do
campo “capaz de fornecer uma ideia preliminar do que nele está acontecendo e permitir-lhe
uma expansão mais rigorosa e autoconsciente” (LYNCH, 2016, p. 75). Na cartografia, o autor
mapeia a produção e os autores e instituições da área para realizar sobre o campo do pensamento
político brasileiro um balanço conceitual, histórico e analítico.
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Para a discussão que propomos na tese sobre a existência de estilos distintos na
mobilização acadêmica sobre a Amazônia, a cartografia permitiu visibilizar os autores da área,
sua produção, as instituições em que as pesquisas são desenvolvidas e sua relação com a
temática. Foi assim que identifiquei o corpo empírico formado por teses e artigos sobre o qual
proponho análise no terceiro e no quarto capítulos, em que examino a hipótese da existência de
estilos acadêmicos de mobilização do tema amazônico.
Mesmo ciente da condição necessariamente incompleta de qualquer mapa e de
quaisquer tentativas de apreensão cartográfica, foi a intenção de perceber a dinâmica de
movimentos e interconexões que anima os modos de mobilização do tema amazônico na área
do pensamento social a motivação para o terceiro sustentáculo do estudo, o das entrevistas
realizadas com pesquisadores com investimento intelectual na temática.10
O estudo que resulta no mapeamento que apresentamos a seguir possui um caráter
liminar: ele é passagem e momento fundamental para justificar e preparar o exame das hipóteses
do trabalho referentes à existência de estilos e modos de mobilizar intelectualmente a Amazônia
na área do pensamento social e delimitar o universo dos polos de elaboração acadêmica, dos
pesquisadores e da produção a partir da qual move-se o trabalho analítico da tese. A próxima
seção é dedicada a observações de caráter metodológico sobre o estudo.
1.2. Metodologia do mapeamento
A busca e o estudo sobre a presença do tema da Amazônia na área do pensamento social
possuem três eixos principais: a) pesquisa realizada quanto à presença da área e da temática nos
159 programas de pós-graduação em ciências sociais – antropologia, sociologia e ciência
política – e história de todo o país; b) identificação dos artigos em periódicos associados às
categorias Amazônia e pensamento social na plataforma eletrônica Web of Science; c)
entrevistas realizadas com pesquisadores que são autores de pesquisas sobre Amazônia e
relacionados à área do pensamento social brasileiro. Visto que as três fases do estudo se
animaram mutuamente, o foco em uma delas por vezes sugeriu retomar ou revolver os dados
alcançados nas outras, de modo que o acúmulo dos dados e as reflexões foram sendo formuladas
– e por vezes revistas – de modo articulado. No entanto, para fins da exposição e por maior
clareza, é relevante informar que grosso modo compuseram a base do esforço da pesquisa em
três períodos diversos. Assim, a busca pelas informações organizadas e disponibilizadas nas
10

Por motivos formais e para o maior destaque dos achados da pesquisa a partir das entrevistas, abordaremos esse
estágio do estudo mais decisivamente no capítulo seguinte.
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páginas eletrônicas dos programas de pós-graduação foi feita pela primeira vez ainda no
segundo semestre de 2018 e uma revisão de seus resultados com novos acessos aos sites dos
programas ocorreu nos meses de junho e julho de 2020. Por sua vez, a reunião dos dados da
plataforma Web of Science deu-se também em dois períodos principais, no segundo semestre
de 2019 e no final do primeiro semestre de 2020. Finalmente, as entrevistas com 11
pesquisadores ocorreram no período entre o final de outubro de 2019 e o mês de julho de 2020,
com o mundo e o Brasil já vivendo sob os impactos e as restrições da pandemia da Covid-19,
o que alterou significativamente de modo mais amplo o ritmo e o andamento dos processos de
pesquisa e de redação da tese e, especificamente, o formato das entrevistas, que desde março
de 2020 passou a ser on-line.
Importante destacar que o papel das entrevistas não se resumiu ao trabalho de
mapeamento da área. Os encontros com os pesquisadores de Amazônia desdobraram-se em
corpo empírico fundamental para as análises e o andamento de boa parte da tese. Por resultarem
em textos transcritos com diversas referências das pesquisadoras e dos pesquisadores
entrevistados a vários autores e colegas, bem como com suas observações e interpretações sobre
a presença do tema amazônico na área do pensamento social, além da identificação de distintos
modos de mobilizar o tema, as entrevistas ofereceram elementos tanto ao mapeamento quanto
à visualização e esclarecimento de nexos cognitivos entre seus achados e a produção acadêmica
dos polos de pesquisa e pesquisadores identificados. Representam uma transição entre um olhar
voltado à apreensão panorâmica da área e de sua produção relacionada ao tema amazônico e
um outro olhar, mais detido a problematizar os movimentos de aproximação ao tema e estilos
que inscreveram e caracterizam a produção acadêmica sobre Amazônia na área do pensamento
social no Brasil. Por essa razão, são mobilizadas como corpo empírico principal do próximo
capítulo.
Para identificar o primeiro conjunto de dados usado como fonte no estudo, aquele obtido
junto às páginas eletrônicas dos programas de pós-graduação, foi fundamental contar com o
anterior acesso aos relatórios de avaliação dos programas de pós-graduação das duas grandes
áreas de ciências sociais e história, que são organizados e disponibilizados na internet pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).11 Foi por meio deles
que se tornou possível obter a listagem completa e atualizada dos programas de pós-graduação
das áreas no país. Para o posterior estudo sobre a existência de investimento acadêmico dos
programas na área do pensamento social, recorri às informações sobre as linhas de atuação e a

11

Disponível em: http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/. Acesso em: 14 jul. 2020.
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estruturação dos programas, disponíveis em suas páginas eletrônicas. Adicionalmente, recorri
à plataforma Lattes,12 que reúne e disponibiliza os currículos dos acadêmicos em atuação no
Brasil. A realização dessa etapa do trabalho, em que combinei as informações obtidas em duas
fontes principais – páginas eletrônicas dos programas e currículos disponibilizados na
Plataforma Lattes –, tornou possível incorporar ao trabalho dados referentes aos programas de
pós-graduação e ao conjunto de pesquisadores que se identificam com o campo de estudos do
pensamento social e, mais especificamente, sondar a presença de Amazônia em meio a esse
conjunto de informações. Para essa identificação, ao longo do exame desse corpus, os termos
de busca utilizados foram “pensamento social”, “Amazônia” e “amazônico”.
Pois foi seguindo por essa vereda de investigação que pude primeiramente verificar a
dimensão e o peso dos estudos da área do pensamento social no contexto mais geral da pósgraduação e pesquisa em ciências sociais e história no país. Constatei que, dos 159 programas
nos quais busquei informação, eram 26 aqueles que contavam com linhas de atuação e/ou
grupos de pesquisa na área.
Feita a identificação dos programas de pós-graduação e dos pesquisadores do
pensamento social brasileiro, o exercício seguinte foi o de procurar quais dos pesquisadores
haviam elaborado trabalhos sobre Amazônia ao longo de sua carreira. Igualmente relevante era
saber quais deles haviam orientado teses e dissertações com a temática amazônica. Foi possível,
a partir dessa definição do método de trabalho, entender os diferentes níveis de envolvimento
de pesquisadores com o tema e com a área. O exercício nesse âmbito teve três dimensões: tornou
mais evidente o que outros estudos sobre a área sugerem quanto aos diferentes graus de
envolvimento e identificação dos pesquisadores com os estudos do pensamento social;
possibilitou visualizar o corpus da produção sobre a região; e permitiu incorporar orientandos
de mestrado e doutorado, bem como seus escritos, ao elenco dos pesquisadores sobre Amazônia
inicialmente formado pelos professores atuantes nos programas de pós-graduação.
No caso da vertente de identificação dos artigos publicados nas plataformas eletrônicas,
fiz a escolha de fixar-me em apenas uma delas, a Web of Science.13 O motivo principal é o de a
Web of Science congregar e disponibilizar artigos publicados em periódicos científicos
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A plataforma Lattes foi criada e é mantida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq) no sítio https://lattes.cnpq.br/. Acesso em: 14 jul. 2020. A plataforma reúne e disponibiliza não só os
currículos dos pesquisadores com atuação no Brasil, mas também os integra às bases de dados dos diretórios dos
grupos de pesquisa e instituições científicas do país.
13 A Web of Science é outra plataforma eletrônica mantida pela empresa de gestão de dados Clarivate Analytics e
reúne e dá acesso a informações de várias plataformas de publicações científicas, como é o caso da Scielo.
Disponível em: https://login.webofknowledge.com. Acesso em: 14 jul. 2021.
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reunidos, por sua vez, em várias plataformas de indexação, incluindo a Scielo. O roteiro de
trabalho de pesquisa aplicado na Web of Science foi semelhante ao da pesquisa sobre a
Amazônia na área do pensamento social nos programas de pós-graduação em ciências sociais
e história no Brasil. Há, no entanto, uma diferença fundamental. Se, naquele caso, o estudo
partia da identificação dos pesquisadores que compunham o quadro permanente dos referidos
programas, nesse outro tomei contato primeiro com os achados relativos aos artigos que a
plataforma elencava como relevantes e relacionados aos termos de busca. O movimento
seguinte foi o de buscar referências sobre os autores, avaliando os outros elos eventuais de sua
produção com os estudos do pensamento social e áreas afins. O estudo relacionou, assim, novos
autores, que não tinham sido antes objeto de atenção do trabalho por não possuírem histórico
profissional e acadêmico na pós-graduação em ciências sociais e história. Desse modo, com a
identificação de novos agentes do campo, pude começar a vislumbrar um outro relevante polo
de produção e as dimensões de uma área de estudos cuja interdisciplinaridade é reconhecida e
valorizada. Como veremos à frente, pesquisadores com importante produção sobre Amazônia e
relacionados aos métodos de elaboração do pensamento social, ou mais diretamente à história
e à sociologia intelectuais ou à sociologia do desenvolvimento, passaram a compor o nosso
inventário.
Em sentido semelhante percebo a importância das entrevistas. As impressões e
percepções dos pesquisadores entrevistados sobre os significados da área do pensamento social,
bem como sua visão a respeito do lugar do tema da Amazônia nos debates, e sobre os
movimentos de inscrição, elaboração e reelaboração do tema, juntam-se a suas observações
sobre as redes de parceria e colaboração com outros colegas e instituições, alguns deles não
captados pelos estudos anteriores. Mas esse é apenas um dos aspectos dos desdobramentos
analíticos possíveis desde a leitura das entrevistas. Nelas, os pesquisadores mobilizam suas
reflexões quanto às tessituras que os enredam a cânones e referências intelectuais, a agendas
comuns de problemáticas amazônicas.
Como todo mapa, no entanto, o nosso ilumina mais certos lugares e sombreia outros.
Assim, ganham destaque apenas aqueles movimentos de inscrição do tema e trabalhos de
pesquisadores que compõem parte do quadro mais geral da produção na academia sobre o tema
amazônico. Tanto os princípios e critérios dos quais parti no desenho do mapeamento quanto a
própria natureza das fontes que identifiquei e das quais fiz uso foram decisivos e comportam
um certo grau de arbitrariedade.
O conjunto das informações reunidas nas páginas dos programas de pós-graduação a
respeito de sua própria organização e perfil de atuação, por exemplo, não é homogêneo. Em
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geral, nos seus sites, os programas reúnem ao menos dados básicos sobre seu histórico desde o
ano em que foram fundados, seções a respeito de suas linhas principais de atuação em pesquisas,
e acerca dos grupos de pesquisa que abrigam. A depender do maior ou menor grau de
organização das páginas eletrônicas, é possível ao interessado contar, por exemplo, com o
acesso a resumos dos currículos dos pesquisadores e mesmo links às mais destacadas
realizações de sua produção intelectual. Alguns dos programas põem em destaque até mesmo a
composição de seu corpo discente, oferecendo a quem recorre a suas páginas eletrônicas
detalhes da atuação acadêmica dos alunos no programa, por meio da indicação de seus
currículos na plataforma Lattes. Por outro lado, há programas que mantêm páginas
desatualizadas mesmo no que toca à sua composição mais elementar: a de seu quadro de
professores permanentes. Nesses casos, é comum também que não constem informações sobre
o histórico de fundação e a atuação do programa. Não foram poucos os casos, por exemplo, em
que o simples cotejo de dados organizados por programas com o exame dos currículos dos
pesquisadores ali citados revelou a desatualização e a recolocação de professores em outras
instituições de ensino e pesquisa.
Para fins de estabelecer uma comparabilidade das experiências de cada programa em
sua relação com o campo, privilegiei os programas que contassem com linhas de pesquisa que
adotassem os estudos do pensamento social ou, como condição mínima, aqueles que abrigassem
núcleos e grupos de pesquisa.14
O objetivo era o de destacar programas com investimento mais organizado na área e não
aqueles cujos membros do corpo docente tivessem eventualmente interesse na área, mas
voltassem sua atuação acadêmica principal para outros campos. Evidentemente que, com isso,
pesquisadores com alguma atuação na área, mas que compunham programas sem estruturas de
pesquisa – linhas ou grupos de pesquisa – voltadas a ela, acabaram por ficar ausentes de nosso
radar inicialmente.
14

Na primeira demonstração do mapeamento da área, na ocasião da qualificação da tese, o critério básico para
inclusão dos programas era mais amplo: além dos que contassem com linhas de pesquisa ou abrigassem grupos de
pesquisa, eram incluídos também aqueles com pesquisadores atuantes ou interessados pela área. O resultado foi a
inclusão de 32 programas de pós-graduação. Notei, no entanto, que destacava programas sem nenhum
investimento objetivo na área e nos quais, na maioria dos casos, pesquisadores possuíam envolvimento pouco
orgânico com a área, privilegiando sua atuação em outros campos, sobretudo os relacionados mais diretamente à
linha principal de seus programas. A escolha faz com que não estejam incluídos nesse primeiro olhar à área alguns
pesquisadores reconhecidos e a cujos nomes a pesquisa chegou. Cito dois exemplos para ilustrar o caso: os
professores Luiz Werneck Vianna e Maria Alice Rezende de Carvalho possuem notável inserção nos debates da
área, contando com numerosas ocorrências do termo “pensamento social” em seus currículos na plataforma Lattes,
mas atuam no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, que não organiza núcleos de trabalho
ou linhas de pesquisa no campo. Embora aponte-os aqui como exemplos, casos como esses são exceção. O que se
nota é que em programas sem investimento na área, a atuação de pesquisadores no pensamento social no Brasil e
sua identificação com ele é, em geral, incipiente e episódica.
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Por outro lado, o critério de inclusão dos programas e pesquisadores permite vislumbrar
com mais clareza a distribuição regional dos programas de pós-graduação que se relacionam
com a área do pensamento social no Brasil, assim como constatar sua divisão entre as áreas
disciplinares da sociologia, da antropologia, da ciência política e da história. Também a
definição por detalhar a produção dos professores que compõem tais programas foi um
importante recorte para inclusão dos pesquisadores no inventário. Foram elencados e citados
apenas os professores com, no mínimo, cinco referências à categoria “pensamento social” em
seus currículos atualizados na plataforma Lattes. O estudo da produção dos pesquisadores,
conforme revelada por seus currículos atualizados, configurou-se base para as considerações
acerca de algumas características de suas trajetórias: sua formação acadêmica, seu maior ou
menor envolvimento com a área e, finalmente, sua eventual relação com a temática amazônica.
Pelas razões que expus acima, elenco inicialmente os programas de pós-graduação que
contam com linhas de pesquisa e/ou grupos de trabalho e pesquisa dedicados à área do
pensamento social no Brasil e relaciono os professores do quadro permanente de tais programas,
com produção identificada em mais de cinco ocorrências de “pensamento social” no currículo
ou que conferem destaque ao campo no resumo e entre suas principais áreas de atuação.
1.3. Resultados de uma cartografia: a Amazônia na área do pensamento social no Brasil
Nosso plano, inicialmente, era o de que os dados obtidos possibilitassem identificar a
produção acadêmica relacionada à área do pensamento social e à temática amazônica. E, de
fato, o esforço permitiu identificar os pesquisadores com trabalhos sobre Amazônia, as
instituições em que atuam e as regiões do país em que se concentram.
No meio do caminho, no entanto, o estudo nos conduziu também a perceber a dimensão
da presença da área acadêmica do pensamento social no Brasil em relação ao universo dos 159
programas de pós-graduação de história e ciências sociais. Passamos a visualizar, por exemplo,
a concentração dos programas que possuem investimento no campo em uma das regiões
brasileiras, o Sudeste, que é uma das que abrigam instituições e pesquisadores com trabalhos
sobre Amazônia. Na região Norte, por outro lado, pudemos, com o avanço do estudo, identificar
apenas um programa com linha de pesquisa organizada em torno do pensamento social – o
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas –, mas que
concentra a maior parte da produção relacionada à temática amazônica e dos pesquisadores de
Amazônia.
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O percurso do estudo e a própria apresentação de seus resultados fazem pensar no caráter
fugidio e limitado dele como, de resto, das iniciativas cartográficas em geral. Nesse âmbito,
chamo a atenção ainda para o fato de o conjunto de fontes ter sido identificado em bases de
dados digitais, abertas para acesso público e em constante processo de atualização.15 Esse
elemento característico do estudo, grandes quantidades de informações acessíveis remotamente
e a qualquer tempo, possibilitou visualizar a organização da área em meio ao que tomei como
base da pesquisa em ciências sociais e história no país – os programas de pós-graduação – e
perceber nessa organização a presença de Amazônia como tema a partir de uma perspectiva
distinta, mas também ocasionou mais de uma volta aos dados e o cuidado com sua conferência,
além de uma grande insegurança.
Foi já com o desenvolvimento dos estudos do mapeamento que passamos a lidar com
uma característica de nosso objeto mais propriamente – mas que percebemos ser também uma
particularidade do tema amazônico e da área de estudos do pensamento social – que
acompanhou nosso trabalho até o final da tese. Os resultados do mapeamento, o corpo empírico
analisado e as discussões que buscamos promover todo o tempo transbordavam para outros
temas e campos acadêmicos, em uma lógica que nos conduziu a desdobramentos do tema e da
área. Tanto essa tendência quanto nossas tentativas de compreender suas lógicas passaram a
compor a estrutura analítica do trabalho. O porquê dessa percepção ficará mais evidente à
medida que formos apresentando os quadros, mapas e gráficos a seguir.
Mas, como apontamos antes, tanto a pesquisa quanto os achados que ela possibilitou
iniciam-se pela iniciativa de realizar um olhar panorâmico da organização da área de estudos
do pensamento social no Brasil nos programas de pós-graduação em ciências sociais e história.
Por isso, o primeiro dos quadros que destacamos aqui é justamente aquele em que se pode
identificar os programas de pós-graduação com investimento nesse campo acadêmico. Vamos
a ele:

15

A respeito do caráter transitório dos dados acessíveis em redes abertas e de seu efeito nos trabalhos de pesquisa
na sociologia, o sociólogo estadunidense James Witt faz ponderações importantes no artigo “A ciência social
digitalizada: avanços, oportunidades e desafios”. Atento ao impacto das fontes digitais no trabalho dos
historiadores, Fábio Chang de Almeida avança na formulação de categorias de “documentos digitais” (ALMEIDA,
2021, p. 20).
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Quadro 1 – A área do pensamento social nos programas de pós-graduação em sociologia,
antropologia, ciência política e história no Brasil 16
Programas

Com
linhas
pesquisa

CIÊNCIA POLÍTICA –
UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA
(UFPB)

O texto de apresentação da
linha de pesquisa “Teoria e
pensamento político” nos
informa quanto ao interesse
de reflexão a respeito do
“pensamento
social
e
político
de
grupos
dirigentes,
elites
burocráticas,
militares,
religiosos e intelectuais”

José Henrique Artigas de
Godoy
Marcelo Burgos Pimentel
dos Santos

CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
MARINGÁ (UEM)

Linha
de
“Sociedade,
culturais e
social”

Eide Sandra Azevedo Abreu
Fagner Carniel
Hilton Costa
Meire Mathias
Zuleika de Paula Bueno

CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE
DO
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (UERJ)

Na linha de pesquisa
“Produções artísticas,
imagéticas e intelectuais”
há ênfase nas pesquisas do
pensamento social
brasileiro

CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
“JULIO
MESQUITA
FILHO” - (UNESP ARARAQUARA)

Linha de pesquisa “Cultura,
democracia e pensamento
social”

Angelo Del Vecchio
Carlos Henrique Gileno
João Carlos Soares Zuin
José Antônio Segatto
Maria Ribeiro do Valle
Milton Lahuerta

CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA
“JULIO
MESQUITA
FILHO”
(UNESP
–
MARÍLIA)

Linha de pesquisa
“Pensamento Social,
Educação e Políticas
Públicas”

Marcelo Augusto Totti
Paulo Ribeiro Rodrigues da
Cunha

pesquisa
práticas
pensamento

CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ESPÍRITO
SANTO (UFES)
CIÊNCIAS SOCIAIS –
UNIVERSIDADE

16

de Com grupos e projetos Pesquisadores
de pesquisa
atuantes e/ou com
interesse na área

O grupo de pesquisa
“Ciências
Sociais
e
Educação”
abriga
os
pesquisadores interessados
na área

Núcleo de Teoria Social e
Interpretação do Brasil

O programa conta com a
linha de pesquisa
“Pensamento político e

Helena Bomeny
João Trajano Sento-Sé
Paulo D´Ávila Filho
Ronaldo Oliveira de Castro
Walter Sinder

Adélia Miglievich
Igor Suzano
Maro Lara Martins
Gabriela Nunes Ferreira
José Lindomar Coelho
Albuquerque

Quadro atualizado com informações recolhidas nas páginas eletrônicas dos programas de pós-graduação em
agosto de 2020. Os sites dos programas visitados estarão referidos entre as referências da tese.
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FEDERAL
DE
SÃO
PAULO (UNIFESP)

social, Estado e ação
coletiva” que abriga, em sua
primeira vertente, os
estudos de pensamento
social brasileiro

CIÊNCIAS SOCIAIS EM
DESENVOLVIMENTO,
AGRICULTURA
E
SOCIEDADE
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DO
RIO
DE
JANEIRO
(UFRJ)

Maria Fernanda Lombardi
Fernandes

Grupo
de
pesquisa
“Pensamento
social
e
cultura política”

Raimundo Nonato Santos

Laboratório do Pensamento
Social (LAPES)

João Marcelo Ehlert Maia
Bernardo Borges Buarque de
Holanda

HISTÓRIA, POLÍTICA E
BENS CULTURAIS –
FUNDAÇÃO GETÚLIO
VARGAS (FGV)

O programa possui linha de
pesquisa “Memória e
cultura” que é constituída
por temáticas variadas,
dentre as quais, pensamento
social brasileiro

HISTÓRIA
DAS
CIÊNCIAS E DA SAÚDE
– CASA DE OSWALDO
CRUZ/FUNDAÇÃO
OSWALDO
CRUZ
(COC/FIOCRUZ)

Há referência aos estudos
na área do pensamento
social brasileiro na linha de
pesquisa “História das
Ciências Biomédicas”

Gilberto Hochman
Marcos Chor Maio
Nísia Trindade Lima
Tamara Rangel Vieira
Robert Wegner
Rômulo de Paula Andrade

HISTÓRIA SOCIAL –
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (UFRJ)

O programa lista seus temas
de pesquisa. Dentre os
quais: “pensamento social e
político brasileiro e norteamericano”

Luiza Larangeira da Silva
Mello

HISTÓRIA
–
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DO
CENTRO-OESTE
DO
PARANÁ (UNICENTRO)

As linhas de pesquisa
destacam o investimento do
programa na reflexão sobre
“região”. Um dos grupos de
pesquisa organizados por
seus
professores
é
“Intelectuais, ciência e
nação”. Há referência aos
estudos sobre o pensamento
social

Vanderlei
Souza

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CEARÁ
(UECE)

SOCIOLOGIA
E
ANTROPOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE
JANEIRO (UFRJ)

A linha de pesquisa “Arte,
cultura e pensamento social”
inclui os estudos do
pensamento social brasileiro

Sebastião

Grupo
de
pesquisa
“Pensamento
social
e
epistemologias
do
conhecimento na América
Latina e no Caribe”

Lia Pinheiro Barbosa

Núcleo
de
Estudos
Comparados e Pensamento
Social

André Botelho
Antonio Brasil Jr.
Helga Gahyva

de
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SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
FLUMINENSE (UFF)

Núcleo
de
Estudos
Comparados e Pensamento
Social17

–

Lucas Correia Carvalho

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
DE
CAMPINAS (UNICAMP)

A linha de pesquisa “Teoria
e pensamento sociológico”
abriga os estudos na área do
pensamento social

Mariana Chaguri
Maria Lygia Quartim de
Moraes
Mário Augusto Medeiros da
Silva
Matheus Gato de Jesus

SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE
SÃO PAULO (USP)

A linha de pesquisa
“Cultura, simbolização e
representações
sociais”
abriga
estudos
de
pensamento social

Angela Alonso
Fraya Frehse
Laurindo Dias Minhoto
Marcos Cézar Álvarez
Maria
Arminda
do
Nascimento Arruda
Sergio Miceli Pessoa de
Barros

O programa conta com a
linha de pesquisa “Estado e
sociedade”: “estuda as interrelações entre Estado e
Sociedade analisando o
pensamento
político
e
social...” (página eletrônica
do programa)

Glauber Rabelo Matias

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DO
AMAZONAS (UFAM)

O programa conta com a
linha de pesquisa “A
Amazônia e o pensamento
social no Brasil”

Ernesto Renan de Freitas
Pinto
Odenei de Souza Ribeiro
Nelson Matos de Noronha
Marilene Correa da Silva
Freitas
Marco Aurélio Coelho de
Paiva

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SERGIPE
(UFS)

A linha de pesquisa
“Itinerários
intelectuais,
profissões e mercado de
trabalho” possui como um
de seus eixos temáticos a
“produção
do
conhecimento, sociologia
dos
intelectuais
e
pensamento
social
brasileiro”

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ
(UFCE)

O programa conta com
referência direta ao
pensamento social com a
linha de pesquisa
“Pensamento social,
imaginário e religião”

SOCIOLOGIA
POLÍTICA
UNIVERSIDADE
VELHA (UVV)

17

–
DE

–
VILA

Grupo
de
pesquisa
“Itinerários
intelectuais,
imagem e sociedade”

Tânia Elias Magno da Silva

Andrea Borges Leão
Antonio George Lopes
Paulino

O Núcleo de Estudos Comparados e Pensamento Social congrega pesquisadores dos Programas de PósGraduação em Sociologia da UFF e em Sociologia e Antropologia do IFCS da UFRJ.
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SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL
DE
PERNAMBUCO (UFPE)

A página do programa não
resume suas linhas de
pesquisa,
mas
destaca
resumos curriculares dos
professores.

Remo Mutzenberg
Eliane Veras Soares

SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE
FEDERAL
ALAGOAS (UFAL)

Há referência aos estudos da
área na linha de pesquisa
“Corpo,
cultura
e
conhecimento”

Arim Soares do Bem
Fernando de Jesus Rodrigues

–
DE

SOCIOLOGIA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PARANÁ
(UFPR)

A linha de pesquisa “Cultura
e sociabilidades” conta com
o eixo temático “Produção e
circulação do pensamento
social”, no qual atuam os
professores que produzem e
orientam na área do
pensamento social brasileiro

SOCIOLOGIA
POLÍTICA
–
UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA
CATARINA (UFSC)

O programa conta com a
linha
de
pesquisa
“Pensamento político e
social”, que incorpora as
questões atinentes da área do
pensamento social

Tiago Bahia Losso

SOCIOLOGIA
UNIVERSIDADE
BRASÍLIA (UNB)

Linha de pesquisa “Teoria e
pensamento social”

Luís Augusto Sarmento
Cavalcanti de Gusmão
Sérgio Barreira de Faria
Tavolaro

–
DE

Grupo
de
Pesquisa
“Pensamento
social,
intelectuais e circulação de
ideias”

Alexandro Dantas Trindade
Simone Meucci
Rodrigo Czajka

Fonte: criado pelo autor a partir de consulta aos sítios eletrônicos dos programas de pós-graduação referidos.

O exame das informações constantes no Quadro 1 permite algumas considerações. A
primeira diz respeito ao número de programas que investem na área do pensamento social:
organizando linhas de pesquisa ou abrigando grupos de pesquisa. São 26 de um universo mais
amplo de 159 programas de pós-graduação, resultando em um percentual de pouco mais de
16% do total.18 Desses 26 programas, 21 são inscritos e avaliados pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Nível Superior (Capes) na área disciplinar da sociologia. Quatro
programas compõem a área de avaliação da Capes da história e apenas um faz parte do universo
dos programas de ciência política. Tal presença de linhas e grupos de pesquisa, sobretudo em
programas de sociologia, reitera resultados de estudos anteriores, citados nas páginas iniciais
do capítulo, que destacaram a tendência de uma crescente “sociologização” da área, uma
participação progressiva de pesquisadores com formação e atuação em sociologia. É possível
ainda depreender que a organização do pensamento social nos programas de pós-graduação –
18

No exercício anterior de mapeamento, com os critérios mais amplos de inclusão dos programas, com a
presença de ao menos um pesquisador interessado/atuante na área, o percentual era de 20%.
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mesmo aqueles de história e ciência política – depende em grande parte dos esforços de
pesquisadores com formação em sociologia. Assim, todos os professores dos programas de pósgraduação em história e em ciência política elencados no Quadro 1 cumprem ao menos uma
dessas trajetórias: contam com formação em sociologia nos níveis de mestrado e doutorado,
graduação em ciências sociais e/ou foram orientandos nos níveis de formação do mestrado ou
doutorado de pesquisadores com produção na área do pensamento social.19
Outro ponto relevante para os argumentos da tese, em especial nos capítulos três e
quatro, é o da identificação das peculiaridades regionais da distribuição dos 26 programas pelo
território nacional. Do ponto de vista de sua distribuição entre as regiões brasileiras, constatase a concentração de programas no Sudeste. É nessa região que se estabelecem 14 dos 26
programas. Como comparação, as regiões Norte e Centro-Oeste sediam apenas um programa
cada, enquanto a região Sul (quatro) e a região Nordeste (seis) completam o quadro. Essa
informação é particularmente relevante para o nosso trabalho porque, como veremos, a
produção sobre Amazônia se verifica apenas em duas dessas regiões: o próprio Norte brasileiro
e a região Sudeste, epicentro da área e das pesquisas científicas brasileiras de modo geral.
Quanto às informações sobre os pesquisadores, a partir da identificação inicial dos
programas que mantêm linhas e/ou grupos de pesquisa, foi possível relacionar 71 professoras e
professores que compõem seus quadros permanentes, se identificam com a área e são membros
das linhas e grupos. Elencá-los aqui foi possível justamente pela identificação da filiação deles
à temática por meio de sua participação nas linhas de pesquisa ou nos grupos organizados no
ambiente institucional dos programas. Depois, realizei a verificação em seus currículos
acessíveis via plataforma Lattes a respeito da ocorrência do termo “pensamento social” entre
os diversos itens reveladores de sua atuação acadêmica. Também nesse âmbito a predominância
é da sociologia como área de formação no nível do doutorado: são 44 doutores em programas
constantes da área Capes da sociologia. Há ainda onze doutores em ciência política, sete em
história e outros oito professores que realizaram doutoramento em áreas como educação,
filosofia, letras, antropologia, multimeios e sociedade e cultura na Amazônia.
Na perspectiva da distribuição regional dos pesquisadores da área, a constatação quanto
à ampla maioria de programas sediados no Sudeste brasileiro anunciava a tendência de que
também a maior parte dos pesquisadores atuasse na região. Foi o que, de fato, se confirmou.

19

São, segundo seus currículos na plataforma Lattes, os casos dos professores João Marcelo Ehlert Maia e
Bernardo Borges Buarque de Hollanda (PPGHPBC-FGV), Luiza Larangeira da Silva Mello (PPGHIS-UFRJ), José
Henrique Artigas de Godoy e Marcelo Burgos Pimentel (PPGCP-UFPB), Vanderlei Sebastião de Souza (PPGHUnicentro).
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No entanto, chama atenção que o detalhamento dos números parece tornar evidente que a região
sedia não só mais da metade dos programas, mas que a média de pesquisadores por programa
envolvidos com a área na região seja de três pesquisadores, o que, aparentemente, denota a
maior consolidação e organicidade das pautas de pesquisa nesse campo de estudos com as áreas
de atuação dos programas na região. Convém lembrar que a dita média no caso dos programas
das outras regiões é de dois pesquisadores, com ressalva a ser feita ao caso da região Norte, em
que apenas um programa concentra os cinco pesquisadores de toda a região. Refiro-me ao
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas, que possui
linha de pesquisa “Pensamento social na Amazônia”.
Chamo a atenção ao fato de que se, no entanto, a definição do critério fosse de dez
ocorrências, seria constatado que dois dos programas perderiam seu único pesquisador da área
(são os casos do Programa de Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina e
do Programa de Ciências Sociais da Universidade do Estadual do Ceará), outros dois –
Programas de Sociologia da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Federal do
Ceará – teriam seus corpos de pesquisadores na área reduzidos a somente um professor,
enquanto o Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais da Universidade Estadual de
Maringá teria a redução de seu quadro dos pesquisadores pela metade, de quatro para apenas
dois professores.
Mas, seguindo nesse exercício que é, a um só tempo, revelador da centralidade de
pesquisadores e instituições de pesquisa e pós-graduação do Sudeste brasileiro na área e da
menos consolidada organização do campo em outras regiões do país, e reunindo apenas os
pesquisadores com no mínimo vinte ocorrências do termo “pensamento social” em seus
currículos na plataforma Lattes, vê-se que, do conjunto inicial de 71 pesquisadores, passa-se a
um outro bem menor de 23 professoras e professores, entre os quais 14 são atuantes em
instituições do Sudeste brasileiro. Um recorte por estados revela ainda que somente Rio de
Janeiro (oito pesquisadores), São Paulo (cinco) e Paraná (cinco) concentram 18 dos 23 desses
acadêmicos com grande produção na área.20

20

Os professores com mais de vinte ocorrências do termo “pensamento social”, a partir de nosso exame aos
currículos disponíveis na plataforma Lattes, são: Adélia Miglievich (Ufes), André Botelho (Ifcs-UFRJ), Antonio
Brasil JR (Ifcs-UFRJ), Milton Lahuerta (Unesp Araraquara), Mariana Chaguri (Unicamp), Mario Medeiros da
Silva (Unicamp), Marcelo Totti (Unesp Marília), Angela Alonso (USP), João Marcelo Ehlert Maia (Cpdoc-FGV),
Marcos Chor Maio (COC-Fiocruz), Nísia Trindade Lima (COC-Fiocruz), Tamara Rangel Vieira (COC-Fiocruz),
Robert Wegner (COC-Fiocruz), Ernesto Renan Freitas Pinto (Ufam), Odenei Ribeiro (Ufam), Eliane Veras Soares
(UFPE), Alexandro Trindade (UFPR), Simone Meucci (UFPR), Rodrigo Czajka (UFPR), Vanderlei Sebastião de
Souza (Unicentro), Sergio Tavolaro (UnB), Lucas Carvalho (UFF), Hilton Costa (UEM).

41
Para auxiliar na visualização de algumas das considerações que vimos fazendo sobre a
distribuição regional dos programas de pós-graduação com pesquisas na área pelo país e a
respeito da divisão dos programas entre as áreas das ciências sociais – sociologia, antropologia
e ciência política – e história, seguem abaixo três mapas e um gráfico:
Mapa 1 ‒ Distribuição no território nacional dos programas de pós-graduação com
investimento na área do pensamento social no Brasil

Fonte: criado pelo autor a partir da plataforma Google Maps.
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Mapa 2 ‒ Os programas de pós-graduação com investimento na área no estado do Rio de
Janeiro

Fonte: criado pelo autor a partir da plataforma Google Maps.

Mapa 3 ‒ Programas com organização de estudos na área sediados nos estados
de São Paulo e do Paraná

Fonte: criado pelo autor a partir da plataforma Google Maps.
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Gráfico 1 ‒ Os programas de pós-graduação com investimentos no pensamento
social por grande área disciplinar
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Fonte: criado pelo autor.

A aproximação à área do pensamento social no Brasil por meio da tentativa de uma
apreensão cartográfica, que se iniciou pela identificação dos programas de pós-graduação
envolvidos com os estudos desse campo acadêmico, conformou a busca que se seguiu a respeito
da presença do tema amazônico. Primeiro, porque, como já me referi antes, a intenção principal
de iniciar a pesquisa por um olhar à área que antecedesse a busca direta por Amazônia pretendeu
representar alternativa a um estudo que tomasse como fontes os espaços mais legitimados de
produção – em que a discussão sobre o tema era apenas incipiente – além de possibilitar a
identificação, eventualmente, de produção desconhecida sobre o tema. A partir de uma
impressão de que nesses espaços havia uma sub-representação dos trabalhos e pesquisas
relacionados à temática, recorri aos programas de pós-graduação como fontes de informações
capazes de tornar inteligíveis, adicionalmente, a dimensão de estudos sobre Amazônia nos
registros característicos da área, em relação ao campo de pesquisa como um todo. Outro
pressuposto relativo a essa definição de enquadramento do estudo cartográfico era o de
potencialmente perceber particularidades da inscrição desse tema, dos debates em torno dele e
da organização dos pesquisadores em um cenário cujas características e dimensões gerais não
fossem de todo estranhas.
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Mas, para além disso, como vimos, o estudo foi relevante para o discernimento da área
em meio a universo ainda mais amplo, o das grandes áreas disciplinares das ciências sociais e
da história. Nesse movimento, foi então possível constatar certas características, como a
centralidade dos programas e pesquisadores do Sudeste em seu dinamismo e a tendência de
uma “sociologização” da área, com o grosso de sua produção sediada em programas de pósgraduação em sociologia, mas ainda entrever suas fronteiras e tangências com outras áreas
acadêmicas. No estudo das trajetórias dos pesquisadores identificados com o pensamento
social, torna-se evidente que a atuação da grande maioria transita em meio a uma ampla gama
de áreas de especialização vizinhas: sobretudo sociologia da cultura, sociologia do
conhecimento, fundamentos da sociologia e teoria sociológica. O trabalho de investigar a
presença da Amazônia na área por meio do exame dos currículos dos acadêmicos foi se
mostrando forma eficaz também de perceber tais conexões.
Foi a partir dessa percepção, estabelecida ao longo do caminho de busca pelo tema
Amazônia nos estudos relacionados à área do pensamento social, que uma segunda camada do
estudo da cartografia foi incluída como outra fonte da pesquisa. Se o estudo nos programas de
pós-graduação apontava certas vantagens em relação a outros tipos de apreensão sobre a área,
também carregava um risco de uma versão demasiado institucionalista21 e que encobrisse
eventuais zonas de fronteira entre áreas. Por isso, a busca por Amazônia passou a contar com
outro ponto de apoio: os artigos publicados em periódicos científicos reunidos e publicizados
na plataforma de indexação Web of Science.
Assim, a relação dos pesquisadores de Amazônia e o inventário de sua produção escrita
sobre a temática fundam-se nos estudos das trajetórias acadêmicas a) dos corpos docentes dos
programas de pós-graduação identificados por nossa pesquisa com o pensamento social no
Brasil e destacados no primeiro quadro deste capítulo e b) dos autores de artigos associados
pela Web of Science à correlação Amazônia e pensamento social.22 Esse outro conjunto é
formado por dez artigos assinados por 15 autores e coautores no total. Apenas quatro deles já
compunham o conjunto dos pesquisadores inicialmente identificado nos programas de pósgraduação. Assim, foi o elenco de 83 pesquisadores – 71 deles do corpo docente dos programas
de pós-graduação e 11 incluídos no estudo desde a identificação de seus artigos na plataforma
eletrônica – que considerei para o exame da produção acadêmica e identificação de relações

21

A esse respeito, agradecemos pela observação atenta e pela crítica do professor André Botelho (Ifcs-UFRJ)
quando de meu exame de qualificação da tese em abril de 2019.
22
Os termos utilizados na busca seguiram os métodos e fórmulas booleanos e foram “Amazônia AND pensamento
social” e “Amazon AND social thought”.
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com a temática da Amazônia. Parte dos artigos encontrados com a pesquisa na Web of Science
serão objeto de atenção no terceiro e no quarto capítulos em que analisarei a produção
acadêmica sobre Amazônia. Os textos e autores a que me refiro são:
Quadro 2 ‒ Artigos associados à Amazônia e pensamento social pela
plataforma Web of Science, periódico e ano de publicação
“Um paraíso selvagem: a Amazônia e os romances regionalistas de Tempo Social
Raimundo de Moraes”
2016
autor: Marco Aurélio Coelho Paiva
“O olhar de Benedito Nunes sobre a obra de Eidorfe Moreira”
Boletim do Museu
autoras: Maria Stella Facíola Pessôa Guimarães, Edna Maria Ramos de Castro Paraense Emílio
Goeldi. Ciências
Humanas
2015
“Malária como doença e como perspectiva cultural nas viagens de Carlos História, Ciências
Chagas e Mário de Andrade à Amazônia”
e
Saúde.
autores: Nísia Trindade Lima e André Botelho
Manguinhos
2013
“’Conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta’: Getúlio Vargas Boletim do Museu
e a revista ‘Cultura Política’ redescobrem a Amazônia (1930-1941)”
Paraense Emilio
autor: Rômulo de Paula Andrade
Goeldi. Ciências
Humanas.
2010
“Alexandre Rodrigues Ferreira e a formação do pensamento social na Estudos
Amazônia”
avançados.
autores: José Nailton Leite e Cecília Sayonara Leite
2010
“Amazônia: as relações sociais sob o prisma da narrativa de Ferreira de
Castro”
autoras: Maria Rodrigues Chaves, Débora Cristina Rodrigues, Talita de Melo
Lira

Boletim do museu
paraense Emílio
Goeldi. Ciências
Humanas.
2007

“Visões do paraíso: o discurso oficial brasileiro sobre ecologia e a Latinoamérica.
exaltação das belezas naturais da Amazônia”
Revista de estudios
autor: Antonio Teixeira de Barros
latino-americanos.
2007
“A viagem das ideias”
autor: Ernesto Renan Freitas Pinto

Estudos
avançados.
2005
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“’Brincos de ouro, saias de chita’: mulher e civilização na Amazônia História, Ciências,
segundo Elizabeth Agassiz em viagem ao Brasil (1965-1866)”
Saúde.
autora: Fabiane Vinente dos Santos
Manguinhos.
2005
“José Veríssimo: pensamento social e etnografia na Amazônia (1877- Dados. Revista de
1915)”
Ciências Sociais.
autor: José Maia Bezerra Neto
1999
Fonte: criado pelo autor a partir de pesquisa na plataforma Web of Science.

Uma limitação previsível de nosso esforço de apreensão relacionada ao campo de
estudos do pensamento social é a de que, mesmo que um determinado pesquisador tenha
produzido trabalhos na área, ele não estará representado aqui se não tiver se declarado
interessado ou atuante e não contar com trabalhos, projetos e orientações em cujos títulos
existam referências claras a “pensamento social”. Há, portanto, por esse viés, possibilidade que
não é desprezível de sub-representação do campo. Há ainda outro elemento que ajuda a
complicar uma análise mais esquemática da área e da inserção de pesquisadores nela. Trata-se
da diversidade dos tipos de envolvimento dos pesquisadores que ou se identificam com a área
ou possuem trabalhos e projetos de pesquisa. Ocorre que uma parte dos pesquisadores conta
com variados elos com a área: escreveram teses, publicaram artigos, são autores e organizadores
de livros, orientam mestrandos e doutorandos. Há outros, no entanto, que escreveram trabalhos
relacionados aos estudos da área, mas que atuam e revelam interesse principal por outros
campos acadêmicos. E há até um terceiro grupo que se identifica com ela, mas que não possui
investimentos acadêmicos na forma de artigos publicados, teses redigidas e nem mesmo
desenvolve projetos relacionados ao pensamento social. Tudo isso posto, e devido ao fato de a
tentativa aqui ser a de realizar uma fotografia mais geral da área para conformar um exame mais
detido quanto à inscrição do tema amazônico nela, o trabalho parece ficar mais protegido de
um viés que eventualmente comprometesse seus resultados à medida que se verifica a produção
desse conjunto de acadêmicos sobre Amazônia.
Isso porque, nesse caso, pode-se constatar que os pesquisadores com trabalhos e
investimentos intelectuais sobre Amazônia são, além disso, acadêmicos com produção variada
na própria área do pensamento social. Foi primeiramente com o exame dos currículos dos
professores dos programas de pós-graduação na plataforma Lattes e, depois, com a verificação
das trajetória dos autores dos artigos identificados na Web of Science, que pudemos passar a
identificar e a relacionar aqueles que tomaram a Amazônia como objeto de estudo em sua
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atuação enquanto acadêmicos e que, por sua vez, estabeleceram redes de parceria e/ou
orientação acadêmica com outros pesquisadores.
De início, dos 71 pesquisadores elencados no Quadro 1, em que reunimos dados sobre
os programas de pós-graduação e os professores com investimentos relacionados à área, 13
possuem histórico de trabalho sobre Amazônia em registros característicos da área do
pensamento social no Brasil. Os 13 professores, em ordem alfabética, aos quais nos referimos
são: André Botelho (PPGSA/Ifcs-UFRJ), Carlos Henrique Gileno (PPGCS/Unesp), Ernesto
Renan Freitas Pinto (PPGS/Ufam), Gilberto Hochmann (PPGHCS/Fiocruz), Marco Aurélio
Coelho Paiva (PPGS/Ufam), Marcos Chor Maio (PPGHCS/Fiocruz), Mariana Chaguri
(PPGS/Unicamp), Marilene Corrêa da Silva (PPGS/Ufam), Nelson Matos de Noronha
(PPGS/Ufam), Nísia Trindade (PPGHCS/Fiocruz), Odenei de Souza Ribeiro (PPGS/Ufam),
Rômulo de Paula Andrade (PPGCS/ Fiocruz) e Sergio Miceli (PPGS/USP). Realizam, assim,
ou trabalhos de pesquisa e/ou orientação de teses e dissertações sobre o tema amazônico, com
a mobilização de autores e perspectivas intelectuais identificadas com a área do pensamento
social no Brasil. Nesse caso, a pesquisa foi conduzida também pela leitura e análise dos
currículos dos pesquisadores na plataforma Lattes, mas agora com atenção detida às suas
possíveis contribuições sobre o tema amazônico a serem incorporadas ou não ao estudo. As
contribuições e investimentos aos quais nos referimos envolvem esforços diversos: dissertações
e teses defendidas, artigos publicados, livros escritos, coletâneas organizadas e orientações de
doutorado e mestrado realizadas.
Foram as parcerias em trabalhos e projetos de tipos variados, como apontamos, e as
orientações acadêmicas realizadas pelos professores dos programas de pós-graduação, caso dos
13 do conjunto inicial, que desdobraram a análise para o exame da trajetória de um novo
conjunto de pesquisadores, esses parceiros ou orientandos. O mesmo método de exame quanto
à presença do tema em correlação com os estudos da área foi aplicado aos autores dos artigos
identificados na Web of Science e dispostos no Quadro 2: feitas as verificações, além dos quatro
que já constavam do mapeamento dos programas de pós-graduação – casos dos professores
Marco Aurélio Coelho Paiva, Nísia Trindade Lima, André Botelho, Rômulo de Paula Andrade
e Ernesto Renan Freitas Pinto – os currículos de duas autoras antes ausentes dos resultados do
estudo junto aos programas revelaram relação com a área do pensamento social: Edna Maria
Ramos de Castro e Maria Stella Facíola Pessôa Guimarães, coautoras do artigo “O olhar de
Benedito Nunes sobre a obra de Eidorfe Moreira”.
No Quadro 3 estão elencados os pesquisadores identificados nas duas fases do estudo
de mapeamento que contam com produção sobre o tema da Amazônia. Indicamos ainda a fonte
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– estudo dos programas de pós-graduação (fase 1) ou plataforma Web of Science (fase 2) – a
partir da qual pudemos relacionar cada um deles aos objetivos do estudo. No Quadro 3, além
dos pesquisadores de Amazônia inicialmente identificados – professores dos programas de pósgraduação em ciências sociais e história e as autoras do artigo a que nos remetemos acima –
constam referências às redes que são por eles estabelecidas na coautoria e colaboração em
trabalhos e projetos sobre o tema e pela orientação de estudantes de mestrado e doutorado.
Tanto os colegas quanto os orientandos desses pesquisadores, por sua vez, tiveram sua
produção analisada e, possuindo atuação e/ou interesse na área do pensamento social no Brasil
e pelo menos um outro trabalho sobre Amazônia, foram incluídos com seus nomes destacados
em negrito. Informamos também, no Quadro 3, a natureza da relação acadêmica – coautoria,
parceria ou orientação – que possuem ou com os professores dos programas de pós-graduação
inicialmente identificados ou com as autoras incluídas no estudo por seu artigo indexado na
plataforma Web of Science.
Finalmente, cabe ainda mais um esclarecimento: excluímos do Quadro 3 a professora
Mariana Chaguri, da Unicamp, o professor Sergio Miceli, da USP, e o professor Nelson Matos
de Noronha, da Ufam. Chaguri possui apenas um capítulo escrito e presente no terceiro volume
da coletânea Vozes da Amazônia, o que possibilitou que identificássemos sua produção a
respeito do tema. Mas, embora presente na citada coletânea, no texto “Ideias, romances e
região”, a socióloga trata das perspectivas e modos pelos quais surge o tema da “região” nos
romances de José Lins do Rego e Érico Veríssimo. No caso de Miceli, a definição pela não
manutenção de seu nome no conjunto dos pesquisadores de Amazônia se deu pelo fato de não
possuir produção acadêmica sobre o tema, apesar de sua atuação como orientador no mestrado
e no doutorado do professor Marco Aurélio Coelho Paiva, da Ufam. Já Nelson Matos de
Noronha possui atuação relacionada ao tema e ao campo de estudos sobretudo por ministrar
disciplinas nos níveis de graduação e pós-graduação a esse respeito, além da apresentação de
trabalhos em eventos. Não possui, por outro lado, trabalhos publicados ou teses e dissertações
em que se perceba a correlação do tema com a área como vimos destacando aqui.
Por outro lado, consta referência no Quadro 3 à professora Élide Rugai Bastos, da
Unicamp, em razão de sua relevância em uma rede de acadêmicos que muito contribui para
inscrever o tema da Amazônia na área do pensamento social, o que veremos sobretudo no
próximo capítulo da tese, em que tratamos dos movimentos de inscrição do tema nos estudos
da área. Nossa definição por incluí-la entre os pesquisadores de Amazônia se deu ainda pelo
fato de seu nome constar na versão do mapeamento anterior, concluída no início de 2019. Já na
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última atualização, realizada em julho de 2020, deixara de constar no quadro permanente de
professores dos programas de pós-graduação em ciências sociais e sociologia da Unicamp.
Quadro 3 ‒ Pesquisadores de Amazônia e suas redes intelectuais sobre o tema
Pesquisadores

Colegas/coautores

André Botelho (UFRJ) publicou Nísia Trindade
artigos e capítulos de livros e
Élide Rugai Bastos
apresentou trabalhos.
(fases 1 e 2)
Ernesto Renan Freitas Pinto

Orientandos
Maria Stella Facíola Pessoa
Guimarães

Felipe Martínez-Pinzon
Javier Uriarte
Sérgio Ferreti
José Ricardo Ramalho
Neide Esterci
Carlos
Henrique
Gileno Ricardo Lima da Silva
(Unesp)
escreveu
artigos,
Ana Paula Pedrosa
realizou
apresentações
de
trabalho e orientou tese de Ricardo Medeiros
doutorado.
(fase 1)

Ricardo Lima da Silva

Edna Castro (UFPA) possui Maria Stella F. P. Guimarães
artigos,
apresentações
de
Ernesto Renan Freitas Pinto
trabalho, além de ter orientado
dissertação de mestrado.
Andrés Felipe Ortiz Gordillo
(fase 2)
B.C. Castro

Maria Stella F.P. Guimarães

L.S. Chaves
Therezinha Gueiros
Élide Rugai Bastos (Unicamp) Ernesto Renan Freitas Pinto
escreveu artigos e capítulos de
livros, é organizadora da
coletânea Vozes da Amazônia e
orientou teses de doutorado e
dissertações de mestrado.
(inscrita no estudo a partir da
identificação
de
sua
participação
nas
redes
intelectuais sobre Amazônia)

Odenei de Souza Ribeiro
Luiz
Santos

Fernando

de

Souza
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Ernesto Renan Freitas Pinto Élide Rugai Bastos
(Ufam) é autor e organizador de
Marcílio Freitas
livros, escreveu artigos e
capítulos de livros, além de ter
orientado
dissertações
de
mestrado.
(fase 1)

Jeffrey Luiz Sevalho Miller

Gilberto Hochman (Fiocruz) é, Rômulo de Paula Andrade
no registro mais próximo da
André Vasques Vital
área do pensamento social,
autor de artigos e orientador de
dissertação e tese. Possui vários
outros
trabalhos
sobre
Amazônia.
(fase 1)

Rômulo de Paula Andrade

Marco Aurélio Coelho Paiva Ernesto Renan Freitas Pinto
(Ufam) é autor de tese de
Élide Rugai Bastos
doutorado, dissertação de
mestrado e artigos. Atua na
interseção entre a área do
pensamento
social
e
a
sociologia da cultura. Orientou
dissertações.
(fases 1 e 2)

Fabíola Emanuelle Silva Villar

Marcos Chor Maio (Fiocruz) é
autor de vários artigos, além de
ser organizador de um dossiê
temático dedicado ao debate
sobre a Amazônia no periódico
História, Ciências, Saúde –
Manguinhos.
(fase 1)

Magali Romero de Sá

Nelson Sanjad

Nemuel da Silva Oliveira

Rodrigo

Nelson Sanjad

Magalhães

Lúcia Marina Puga Ferreira
Magda Zanforlin Inada
Paula Mirana de Souza Ramos

Sarah Câmara Freitas
Paula Mirana de Souza Ramos
Bruno Avelino Leal
Charles Maciel Falcão

César

da

José Augusto Drummond
Rodrigo César Silva Magalhães
Jerônimo Alves
Priscila Faulhaber
Peter Mann de Toledo

Maria Stella Facíola Pessôa
Guimarães
(NAEA/UFPA)
possui artigos a respeito do
olhar à Amazônia, sobretudo do
filósofo e escritor paraense
Benedito Nunes. Escreveu ainda
dissertação sobre o tema.

Edna Castro
Silvio Lima Figueiredo
Élide Rugai Bastos
Ernesto Renan Freitas Pinto

Marilene Corrêa da Silva Élide Rugai Bastos
Freitas (Ufam) escreveu tese e

Tereza de Souza Ramos

Silva
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dissertação relacionadas ao Ernesto Renan Freitas Pinto
debate sobre Amazônia, além de
Marcílio Freitas
artigos e capítulos publicados.
Orientou ainda dissertações e
tese.
(fase 1)

Odenei Ribeiro

Nísia Trindade Lima (Fiocruz) André Botelho
possui artigos, além de ter
Julio Cesar Schweickardt
orientado tese.
(fases 1 e 2)
Élide Rugai Bastos

Julio Cesar Schweickardt

Ricardo Lima da Silva

Ernesto Renan Freitas Pinto
Odenei de Souza Ribeiro (Ufam) Marilene Corrêa da Silva Antenor da Silva Ferreira
é autor de tese e dissertação,
Freitas
escreveu artigos e orientou
dissertações.
Élide Rugai Bastos
(fase 1)
Ernesto Renan Freitas Pinto
Renan Albuquerque Rodrigues
Francisco Alciley Vasconcelos
Andrade
Rômulo de Paula Andrade Gilberto Hochman
(Fiocruz)
possui
tese,
dissertação e inúmeros artigos.
(fases 1 e 2)
Fonte: criado pelo autor.

Como se pode ver no Quadro 3, estão atrelados aos 13 pesquisadores de Amazônia
posicionados na primeira coluna, seus colegas que são coautores em trabalhos publicados ou
organizadores de coletâneas sobre o tema. Destacamos ainda seus orientandos de mestrado e
doutorado com trabalhos que se aproximam dos registros relacionadas ao nosso objeto de
estudo. Assim, em negrito, estão destacados os colegas/coautores e os orientandos que possuem
adicionalmente produção verificada sobre Amazônia para além daquela em que são parceiros
dos pesquisadores relacionados na primeira coluna. Mais numeroso é o conjunto de
pesquisadores que, citados no quadro, não tiveram seus nomes destacados em negrito. A
motivação para isso foi a de possuírem, por vezes, produção relevante sobre Amazônia, mas ou
não se identificarem ou não terem, em sua trajetória, marcadores de vínculos com a área do
pensamento social.
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Entrever as redes intelectuais que se anunciam com as parcerias e orientações indicadas
no Quadro 3 e o exame das trajetórias dos pesquisadores enredados nelas conduziram nosso
olhar a perceber a interlocução entre autores da área e aqueles de campos de conhecimento
fronteiriços, assim como a não perder de vista a necessidade de uma incorporação analítica da
produção intelectual nesses diálogos de fronteira com outras áreas, o que, como veremos
adiante, buscamos explorar sobretudo no estudo de teses sobre a temática que, se não se
inscrevem na área, relacionam-se pela natureza da mobilização intelectual que propõem ao
campo acadêmico. Por outro lado, a quantidade de desdobramentos e interconexões com que
nos deparamos foi um lembrete importante da impossibilidade de, nesse trabalho,
incorporarmos todo o corpo empírico a uma análise interna como propomos.23
O olhar às redes intelectuais do Quadro 3 e a revisão bibliográfica da produção dos
acadêmicos possibilitaram, adicionalmente, perceber a centralidade de dois dos cinco polos da
produção acadêmica relacionada ao pensamento social no Brasil sobre Amazônia: um que se
organizava na Ufam, em Manaus, e outro na COC/Fiocruz, no Rio de Janeiro.
Progressivamente, ganhou sentido em nossa análise a impressão de as redes se organizarem a
partir desses polos institucionais. A partir do desenvolvimento delas é que se foi inscrevendo e
correlacionando os estudos sobre o tema e o campo do pensamento social. A tentativa de
compreensão desses movimentos ocupa o centro de nossos esforços no próximo capítulo.
Um outro resultado que nos parece relevante nessa altura do estudo é o de que, enquanto
os mapas que dão conta da organização de linhas e grupos de pesquisa nos programas de pósgraduação em história e em ciências sociais revelaram concentração de esforços e pesquisadores
sobretudo no Sudeste brasileiro, mas também a presença em todas as outras regiões do país, o
mapa que representa a inscrição do tema amazônico destaca apenas duas regiões do país: as
regiões Norte – que concentra maior parte da produção em que se associam Amazônia e
pensamento social – e o Sudeste do Brasil. Vejamos:

23

Um exemplo disso é o conjunto das dissertações que, além das teses que mobilizamos analiticamente e das
dissertações que citamos nos capítulos seguintes, o exame das trajetórias dos professores da primeira coluna do
Quadro 3 nos permitiu identificar. O conjunto parece representativo desses diálogos na fronteira de áreas
acadêmicas. Consultei as seguintes dissertações que não mobilizei diretamente ao longo da tese: Mário Ypiranga
e os estudos de folclore (1940-1950) (FALCÃO, 2010); Euclides da Cunha: integração, paisagem e topofilia
(FERREIRA, 2014); André Vidal de Araújo: pensamento social e sociologia (FERREIRA, 2002); Um olhar atrás
da escrita: o pensamento de Benedito Nunes sobre a Amazônia (GUIMARÃES, 2012); Educação e sociedade na
Amazônia: um estudo sobre o pensamento de André Araújo (INADA, 1999); O pensamento social e político de
Abguar Bastos (MILLER, 2013); A conquista intelectual do Amazonas (1900-1930) (PAIVA, 2000); Euclides da
Cunha, o Itamaraty e a Amazônia (PONTES, 2004); Os “mandarins amazonenses”: as representações da
intelectualidade local sobre a Zona de Franca de Manaus e a globalização (SILVA, 2014); Redempção (19241932): tradição e modernidade em círculos de intelectuais em Manaus (FREITAS, 2014); A casa em ruínas:
família e pensamento social na obra de Milton Hatoum (VILAR, 2015).
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Mapa 4 ‒ Cidades onde atuam os pesquisadores de Amazônia

Fonte: criado pelo autor, a partir da plataforma Google Maps.

Pudemos perceber a existência de organização da área e elaborações acadêmicas sobre
a Amazônia em cinco polos. Um estabelecido na região Norte do país – no Programa de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal do Amazonas24 – e quatro sediados nos
estados do Rio de Janeiro e de São Paulo – que se estruturam nos programas de pós-graduação
em História das Ciências e da Saúde da COC/Fiocruz, em Sociologia e Antropologia da UFRJ,
em Ciências da Unesp e ção em Sociologia da Unicamp –, em três cidades do Sudeste, Rio de
Janeiro, Campinas e Araraquara. Nas regiões restantes, seguindo o método que adotamos no
trabalho cartográfico, não foi possível captar produção relacionada à área sobre a temática
amazônica.
Pode-se vislumbrar, nos cinco polos geográficos dessa produção, certos padrões da
relação de seus pesquisadores com o tema amazônico. Um deles relaciona-se ao dado de que
os pesquisadores atuantes em instituições da Amazônia – no polo do pensamento social na
Amazônia identificado na Universidade Federal do Amazonas, mas também na produção das

24

Reiteramos que, apesar de identificarmos a produção das pesquisadoras Edna Castro e Maria Stella Facíola
Pessoa Guimarães na UFPA, não há um polo de pesquisas na área nessa universidade. Mas é interessante notar
como a interrogação a respeito da ausência – e dos motivos para isso – de um polo desse campo acadêmico na
maior universidade da região Norte esteve sempre em nosso horizonte de análise e ocupou parte das entrevistas
realizadas com os pesquisadores de Amazônia, para as quais chamaremos atenção no próximo capítulo. A
impressão a posteriori é a de que, ao buscar compreender as razões para essa ausência, começamos a deslindar os
elementos que se conjugaram para o que chamamos de movimentos de inscrição do tema na Ufam.
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pesquisadoras Edna Castro e Maria Stella Facíola Guimarães, da Universidade Federal do Pará
– possuem uma produção mais ampla e diversificada sobre a região. Esse conjunto de
acadêmicos são, em geral, autores não somente de artigos em periódicos, mas ainda de livros e
teses, além de serem, por vezes, orientadores de trabalhos de mestrado e doutorado na temática.
Além de uma produção acadêmica voltada mais amplamente à Amazônia, o fato de, na
região Norte do país, estarem concentrados seis dos 13 dos pesquisadores de Amazônia
elencados em nosso Quadro 3, mas, sobretudo, que eles concentrem mais numerosas
orientações, faz com que suas redes de parcerias acadêmicas relacionadas à temática também
sejam mais extensas. Os professores e pesquisadores da região são e foram orientadores de
mestrandos e doutorandos que desenvolveram trabalhos sobre a temática. São 14 os
pesquisadores orientandos que concluíram mestrado e/ou doutorado. O protagonismo nesse
âmbito relacionado à formação acadêmica no nível da pós-graduação é do Programa de PósGraduação em Sociologia da Ufam, onde 13 dessas orientações ocorreram. A título de
comparação, vale apontar que os seis professores estabelecidos no Sudeste orientaram apenas
seis trabalhos relacionados ao tema no pensamento social.
Mais ainda, de modo geral, podemos afirmar que a produção dos acadêmicos radicados
na Amazônia é majoritariamente voltada ao tema, mas em trabalhos não somente relacionados
ao campo de estudos do pensamento social. Sua produção sobre a temática amazônica parece
conduzir sua atuação acadêmica por várias áreas e campos disciplinares. Enquanto isso, a obra
amazônica dos pesquisadores de Amazônia do Sudeste é, em geral, apenas um dos recortes
temáticos verificáveis em sua trajetória acadêmica. Isso pode ser constatado pela brusca
diferença, por exemplo, dos termos “Amazônia”, “amazônico(s)”, “amazônica(s)” dentre as
referências dos currículos Lattes dos pesquisadores das duas regiões: a média de ocorrências
dos três termos nos currículos dos pesquisadores atuantes na região Norte do país é 348,6,
número que é dez vezes maior ao referente à sua presença naqueles dos acadêmicos atuantes no
Rio de Janeiro e São Paulo.
A despeito de um padrão identificado quanto ao modo de relação desse conjunto mais
abrangente de acadêmicos da região Norte com o tema, mais amplo do que o modo identificado
dentre os pesquisadores do Sudeste, uma especificidade distingue a rede de cientistas sociais da
Ufam, mais numerosa e organizada em torno de linha de pesquisa no Programa de PósGraduação em Sociologia, e a atuação das pesquisadoras identificadas na UFPA. Como já
apontamos, tornou-se possível vislumbrar uma produção sobre o tema correlacionada aos
estudos do pensamento social na UFPA somente pela identificação de artigo escrito em
coautoria por Edna Castro e Maria Stella Facíola Pessoa Guimarães no estudo na plataforma
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Web of Science. Não havia naquela universidade linhas, núcleos ou grupos de pesquisa
organizados em torno da área.
Enquanto isso, já na primeira versão da pesquisa para o mapeamento sintetizado, que
possui como fonte básica o estudo dos programas de pós-graduação, pudemos notar que o
dinamismo relacionado à área do pensamento social na região Norte como um todo era
verificável sobretudo na Ufam.
Em razão disso, e para dar conta de registrar um eventual novo centro de elaborações da
área anteriormente fora das sondagens, examinei mais detidamente os currículos dos
professores dos programas de pós-graduação daquela universidade. E, embora tenha verificado
que alguns acadêmicos do Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Antropologia da UFPA
ou destaquem o pensamento social brasileiro como área de atuação e interesse ou possuam em
seus currículos ocorrências relacionadas à área, o perfil dessa atuação é muito diverso daquele
maior e mais variado relacionado à área na Ufam. Seus trabalhos no registro mais característico
dos estudos do pensamento social referem-se, sobretudo, a disciplinas e cursos ministrados nos
níveis de graduação e pós-graduação e a apresentações de trabalhos em eventos, e o grosso de
suas produções acadêmicas e atuações profissionais são voltadas a outras áreas acadêmicas,
especialmente à sociologia do desenvolvimento.25
O esforço pelas atividades de formação acadêmica na área nos pareceu denotar o
interesse dos professores da UFPA com a socialização de estudantes com as pesquisas da área
e com o estudo das obras e das trajetórias de intelectuais dedicados à interpretação da Amazônia.
Assim, se, de um lado, seguimos nos atendo aos resultados do mapeamento com que vínhamos
lidando e aos critérios que justificavam nossa conclusão quanto à inexistência de um polo
organizado – com grupos e/ou linhas de pesquisa – em torno da área do pensamento social no
Pará, de outro, percebemos sentidos do que nos pareceu um novo movimento de inscrição na
academia dos estudos que correlacionam o tema amazônico às perspectivas do pensamento
social. Isso passou a se tornar mais palpável tanto por notarmos a produção relacionada ao
pensamento social das duas pesquisadoras da UFPA quanto por nos depararmos, a partir das
entrevistas, com relatos sobre participação de um dos pesquisadores da Ufam em disciplinas
sobre o pensamento social na Amazônia oferecidas na pós-graduação na UFPA.26 Como
25

Os professores cujos currículos Lattes foram consultados nesse estágio e aos quais me refiro foram Maria
Angélica Maués, Mônica Conrado, Patrícia da Silva Santos, Raymundo Maués, Tânia Ribeiro e Violeta Carneiro.
Compõem os quadros permanente e de colaboradores do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e
Antropologia da UFPA.
26
Essa percepção tornou-se mais evidente durante a entrevista de Ernesto Renan Freitas Pinto, em que relata sua
participação em disciplinas sobre o tema na UFPA e reflete sobre o não desenvolvimento no Pará de um campo de
estudos relacionados ao pensamento social. Destaco as palavras do professor a esse respeito: “Acho que dois
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sugerimos em nota anteriormente, a ausência de um polo de estudos na área do pensamento
social na UFPA nos conduziu a perceber o movimento atual de interlocução existente a esse
respeito entre Ufam e UFPA.
Mas a percepção sobre a existência de movimentos de inscrição do tema na área não se
resumiu apenas a essa identificação de sinais entre a Ufam e a UFPA a partir da realização da
entrevista com o professor Ernesto Renan Freitas Pinto. Progressivamente, sobretudo com o
avanço na realização da série de entrevistas com os pesquisadores, nos pareceu mais evidente
que um dos desdobramentos do mapeamento que realizamos era o de justamente atentar aos
riscos, movimentos e interconexões entre os acadêmicos que constituem os polos. Explorar os
sentidos desses movimentos que aproximavam as agendas de trabalho dos pesquisadores nos
polos e mesmo entre as instituições que desenvolvem pesquisas sobre o tema nos pareceu boa
medida para pavimentar a reflexão sobre os distintos estilos de mobilizar academicamente o
tema na área.
Assim, consideramos que o esforço de mapeamento da presença do tema em correlação
aos estudos da área abriu caminhos não somente para refletirmos sobre a produção acadêmica
que encontramos, mas também para investigarmos os processos de inscrição do tema e, mais
amplamente, a composição de uma cena acadêmica sobre Amazônia em que polos se
constituíram a partir de movimentos de aproximação realizados por conjuntos de acadêmicos.
Outro pilar da constituição desse ensaio cartográfico foi fundamental: as entrevistas
realizadas com pesquisadores da área do pensamento social atuantes no tema amazônico.
Para dar conta de tratar da importância das entrevistas e da centralidade da reflexão
sobre o que passaremos a nos referir como movimentos rumo à Amazônia, tanto para uma
visualização mais nuançada do esforço de mapeamento do presente capítulo quanto para já
iniciarmos a análise sobre os distintos modos de mobilizar academicamente o tema, resolvemos
desdobrar a que seria a última seção do presente capítulo – dedicada às entrevistas – no seguinte.
Nele, buscamos articular as informações oferecidas pelos pesquisadores de Amazônia nas
entrevistas a respeito de sua compreensão sobre suas próprias aproximações ao tema, sobre os
modos de mobilizá-lo que identificam no exame de suas trajetórias acadêmicas e dos elementos
que lhes parecem compor a cena em que passou a ser reconhecível uma articulação mais

fatores. A presença do Museu Goeldi com as suas pesquisas. Aí entram Expedito Arnaud, Eduardo Galvão, o
Antônio Carlos Magalhães, várias figuras; e o outro é o NAEA, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos [da UFPA],
que também tem uma perspectiva sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento na Amazônia, com viés
econômico bastante acentuado que é a questão do desenvolvimento. Eu atribuo à força desses dois movimentos de
ideias a relevância, digamos assim, tardia que despertou [a área em Belém]” (PINTO, 2019).
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evidente do debate sobre o tema amazônico e os estudos característicos da área do pensamento
social no Brasil.
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Capítulo 2 ‒ Sobre movimentos de inscrição do tema amazônico na área do pensamento
social
Neste capítulo analisamos o movimento rumo à Amazônia, entendido como a
aproximação do tema amazônico aos estudos da área do pensamento social no Brasil, que
inscreveu o tema na produção acadêmica dos pesquisadores e polos de pesquisa que
identificamos no mapeamento da área.
O capítulo é dividido em três seções principais. Na primeira, apresento o método de
trabalho adotado para o tratamento das entrevistas, desde a seleção inicial do conjunto de
pesquisadores a entrevistar até a composição de uma estratégia para trabalhar com os textos
transcritos provenientes dos encontros.
A segunda seção é dedicada a refletir sobre as características desse movimento
intelectual de inscrição do tema amazônico nos estudos do campo. Nesse âmbito, valho-me do
diálogo com referenciais teóricos mobilizados por autores como Angela Alonso, Randall
Collins, Neil Gross e Scott Frickel, que teorizaram a respeito da dinâmica de atuação de
acadêmicos e intelectuais como movimentos. Assim, examino a aproximação dos pesquisadores
das duas regiões ao tema enquanto partes do que entendo como um movimento rumo à
Amazônia. Tal caminho reflexivo passou a ser percorrido na pesquisa desde a percepção quanto
à possibilidade de se refletir sobre a existência de uma agenda aproximada de interesses e
objetos de investigação relacionados à Amazônia nos polos de produção e nas regiões Norte e
Sudeste e de uma certa noção de coletividade subjacente à atuação por parte dos pesquisadores
de Amazônia. Tal percepção se consolidou no início da realização das entrevistas, já que essas
possuíam como um de seus focos a atenção às primeiras aproximações dos pesquisadores com
o tema.
Finalmente, na terceira seção discuto a hipótese de existência de estilos acadêmicos
sobre Amazônia. Analiso como vertentes desse movimento intelectual rumo à Amazônia
abrigaram dois estilos distintos, associados grosso modo à produção dos pesquisadores
radicados no norte e no Sudeste do país, preparando as bases para a interpretação do conjunto
de escritos sobre Amazônia que realizo nos capítulos seguintes.
2.1. Metodologia de trabalho com as entrevistas
A intenção de realizar entrevistas com pesquisadores de Amazônia esteve presente no
horizonte do trabalho de pesquisa da tese desde sua estruturação inicial enquanto projeto. A

59
realização delas foi idealizada como um terceiro sustentáculo do estudo de mapeamento da área.
A ideia era a de complementar informações reunidas nas fases anteriores do estudo. Idealizado
como pilar, portanto, nos esboços iniciais de mapeamento, o trabalho logo se reconfigurou com
outro sentido, na verdade um duplo sentido: o de primeiro desdobramento dos estudos de
aproximação da área, assim como de passagem de um tipo de relação mais objetiva dos dados,
que se observavam com a perspectiva específica de um levantamento cartográfico, para a
análise da produção acadêmica que se depreendia.
Elementos centrais para a definição dos entrevistados foram o envolvimento dos
pesquisadores com o tema – com a produção de artigos, teses e capítulos de livros – e o caráter
regional dessa produção, observado desde o mapeamento. Dada a concentração identificada de
trabalhos na Ufam, por exemplo, concluí quanto à validade de realizar mais entrevistas com os
pesquisadores dessa instituição. E, devido à importância das pesquisas desenvolvidas na Ufam,
a região Norte figurou sempre como a de atuação da maioria dos potenciais entrevistados. Por
outro lado, a definição das entrevistas a fazer incluiu preocupações quanto ao esclarecimento a
respeito da inexistência de núcleos de pesquisa de pensamento social em outras instituições do
norte do país, sobretudo na Universidade Federal do Pará.27
O primeiro conjunto esboçado de pesquisadores a entrevistar, portanto, obedeceu a duas
lógicas. Uma que se impunha a partir das identificações das pesquisas, pesquisadores e centros
de elaboração sobre Amazônia feitos no esforço de mapeamento. E uma outra que se
fundamentava pela busca de respostas a respeito também do mapeamento, mas especificamente
de suas eventuais lacunas. Outra fonte para a inclusão de nomes foram as indicações feitas pelos
entrevistados, num método que se assemelharia a uma bola de neve. De todo modo, com esses
três principais elementos entre as precauções quanto às entrevistas, compus uma lista inicial de
19 possíveis entrevistados, todos eles com produção relevante sobre o tema, e atuantes
profissionalmente nas cidades de Manaus, Belém, Rio de Janeiro e Campinas.
Já ao longo do processo de convidar os pesquisadores às entrevistas revelou-se que nem
todos eles sentiam-se à vontade para falar sobre o tema – algumas vezes apenas um dos muitos
temas de interesse e atuação – ou não se sentiam aptos a fazer considerações sobre a área. Dito
de outro modo, não se viam, na atualidade, como relacionados ou próximos aos estudos do
pensamento social. Outros sequer responderam às reiteradas tentativas de contato realizadas, o

27

Maior universidade da região Norte do país, a Universidade Federal do Pará também abriga os programas de
pós-graduação em ciências sociais mais antigos da região. Apesar disso, como já apontamos no primeiro capítulo,
não foi possível identificar na instituição, com o método de estudo adotado, linhas de pesquisa e/ou grupos de
pesquisa relacionados à área do pensamento social.
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que de todo modo sugeriu seu aparente alheamento do debate proposto para as entrevistas e
sintetizado nos emails enviados. Nas mensagens, destacava os principais tópicos a serem
abordados nas entrevistas: sua relação com o tema amazônico e a compreensão que possuíam a
respeito do lugar ocupado pelo tema no campo de estudos do pensamento social, e mais
amplamente nas grandes áreas da história e das ciências sociais.
Ao fim do período de contato e de convite aos pesquisadores, o que ocorreu entre
setembro de 2019 e julho de 2020, e com a posterior realização das entrevistas, pude visualizar
o quadro geral dos entrevistados. Foram onze as entrevistas realizadas. A primeira delas
aconteceu em 25 de setembro de 2019, no Rio de Janeiro, com o professor Rômulo de Paula
Andrade (Fiocruz), e a última com a professora Élide Rugai Bastos (Unicamp) via skype, em
julho de 2020. Outros encontros com os pesquisadores se deram nas cidades de Manaus e Belém
e, já sob os efeitos práticos da pandemia sobre o trabalho de pesquisa, pelo skype com uma
parte dos professores. Destaco, por ordem de ocorrência dos encontros, no Quadro 4, os
pesquisadores entrevistados, sua filiação institucional, a data e o local das entrevistas:
Quadro 4 ‒ Entrevistas realizadas
Rômulo Andrade

Casa de Oswaldo Cruz - Entrevista em 25 de setembro
Fiocruz

de 2019, na Fiocruz, no Rio
de Janeiro

André Botelho

Universidade Federal do Rio Encontro realizado em 1º de
de Janeiro

novembro de 2019, no Ifcs da
UFRJ, no Rio de Janeiro

Marco

Aurélio

Paiva

Coelho Universidade
Amazonas

Luis Fernando de Souza Universidade
Santos

do 5 de novembro de 2019, na
Ufam, em Manaus

Federal

Amazonas

Ernesto Renan de Freitas Universidade
Pinto

Federal

do 6 de novembro de 2019, na
Ufam, em Manaus

Federal

Amazonas

do 6 de novembro de 2019, na
casa

do

professor,

em

Manaus
Odenei Ribeiro

Universidade
Amazonas

Federal

do 7 de novembro de 2019, na
Ufam, em Manaus
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Marilene Freitas

Universidade

Federal

Amazonas
Marcos Chor Maio
Julio César Schweickardt

do 8 de novembro de 2019, na
Ufam, em Manaus

Casa de Oswaldo Cruz - 26 de novembro de 2019, via
Fiocruz

skype

Fiocruz Amazônia

7 de fevereiro de 2020, via
skype

Nelson Sanjad
Élide Rugai Bastos

Museu

Paraense

Emílio 25 de junho de 2020, via

Goeldi

skype

Unicamp

15 de julho de 2020, via
skype

Fonte: criado pelo autor.

De um ponto de vista que observe a filiação institucional, também entre os entrevistados
nota-se o peso da centralidade dos trabalhos desenvolvidos sobre o tema e relacionados ao
campo do pensamento social brasileiro pelos pesquisadores da Ufam em relação ao conjunto
mais amplo. Dos onze professores que se dispuseram a me encontrar e tratar das questões que
propunha, cinco atuam naquela universidade. Outro importante polo de pesquisas sobre
Amazônia, conforme o estudo inicial de aproximação à área demonstrou, é a Fiocruz. Três dos
entrevistados elencados são daquela instituição, com a observação a fazer de que dois deles são
pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz, sediada no Rio de Janeiro, e um terceiro atua na
Fiocruz Amazônia, cuja sede é em Manaus.
Os três entrevistados restantes são a professora Élide Rugai Bastos, da Unicamp, o
professor André Botelho, da UFRJ, e o professor Nelson Sanjad, do Museu Emílio Goeldi. Os
dois primeiros foram incluídos no estudo desde o inventário de pesquisadores dos programas
de pós-graduação. Já a inclusão do professor Sanjad deveu-se a sugestões de alguns dos
entrevistados à minha indagação quanto a pesquisadores atuantes em Belém, já que eu buscava
compreender os elementos motivadores da ausência de núcleos e linhas de pesquisa do
pensamento social no Pará.
A professora Élide Rugai Bastos, da Unicamp, é, como veremos na próxima seção,
detentora de papel relevante no movimento de inscrição do tema desde o contato inicial de
pesquisadores do tema amazônico atuantes em Manaus com uma vertente de estudos do
pensamento social no Brasil organizada em São Paulo, a partir da atuação dela própria e do
professor Octavio Ianni. Interessante notar como o professor André Botelho, também
entrevistado, foi orientando de doutorado de Élide Rugai Bastos e vincula-se ao processo de
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inscrição do tema sobre o qual me referi, mas também escreveu artigos em parceria com Nísia
Trindade, da Fiocruz, relacionando-se a outro movimento rumo ao tema amazônico. Esse
segundo, realizado por pesquisadores da Casa de Oswaldo Cruz, instituição fundada no âmbito
institucional da Fiocruz justamente para preservar e valorizar a memória da atuação da
instituição centenária.
Mas essas constatações cristalizaram-se apenas a partir do estudo do corpo empírico,
que se constituiu pelos textos de transcrição das onze entrevistas. E ganharam densidade com a
articulação dele ao exame da “obra amazônica” presente nas trajetórias dos pesquisadores –
relacionada ao mapeamento sintetizado no capítulo anterior – e à análise interna do corpo de
escritos que apresento nos próximos capítulos.
As entrevistas foram organizadas de forma semiestruturada a partir de três eixos
fundamentais. Busquei obter dos entrevistados suas considerações a respeito de como se dera
sua aproximação com o tema amazônico como objeto de pesquisa, suas ponderações sobre seu
entendimento da área do pensamento social no Brasil como um campo de estudos, e sua visão
a respeito da inserção do tema amazônico na área e nos debates das ciências sociais e da história,
e até mais amplamente na imaginação sobre o Brasil. Tentei contemplar os três eixos com a
proposição de sete questões, que compuseram a base da qual partia na realização das entrevistas.
Para introduzir os entrevistados à pesquisa que desenvolvia, iniciava os encontros realizando
uma pequena síntese sobre o mapeamento da área que realizava e as hipóteses que buscava
verificar na tese. O roteiro básico utilizado nas entrevistas continha as seguintes questões: “1Você poderia nos contar sobre como se iniciou sua aproximação com a Amazônia como tema
de pesquisa? Como ela se relaciona com sua trajetória acadêmica?; 2- Que livros, autores ou
referências intelectuais foram relevantes nesse movimento de aproximação?; 3- Que colegas ou
instituições de pesquisa foram importantes nesse processo para você?; 4- Em algum momento
se aproximou da área conhecida como “pensamento social no Brasil”? Isso fazia sentido para
você? Quando passou a tomar as ideias e os intelectuais como objeto de suas pesquisas?; 5Como vê a presença do tema Amazônia na sua área mais ampla, (História ou Ciências Sociais)?
De modo mais abrangente, a seu ver, de que forma a região figura na imaginação sobre o
Brasil?; 6- No exame a respeito dos escritos (teses, dissertações, artigos e livros), percebemos
que a década de 1990 foi de grande impulso nos estudos sobre Amazônia. Em sua visão, há um
contexto social e político que ajude a pensar na emergência do tema no período?; 7- Você vê
diferenças regionais na reflexão sobre a Amazônia? O que mais chama sua atenção no modo
pelo qual amazônidas e não-amazônidas pensam temas e questões da região?”.
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Embora partisse das questões do roteiro, busquei garantir que cada entrevista pudesse
ter andamento próprio e que os entrevistados tivessem condições de destacar e enfatizar os
tópicos e eixos propostos com os quais mais estivessem à vontade para tratar e, assim, desdobrar
seus argumentos a esse respeito com mais desenvoltura. Foi assim que cada entrevista contou
com muito mais do que as sete questões propostas – embora o desenvolvimento das respostas
às questões básicas tenha sido variado – e os pesquisadores destacaram de modo particular seus
pontos de vista sobre o tema amazônico e a respeito da área do pensamento social brasileiro. O
corpo empírico que resultou do trabalho das entrevistas somou mais de 170 páginas. Em relação
ao cuidado analítico quanto ao material, procurei desenvolver análises de cada entrevista como
um texto e busquei em cada uma delas os sentidos principais das contribuições dos
pesquisadores em relação aos três eixos principais.
O uso das entrevistas como fontes nas pesquisas nas ciências humanas já foi tema de
diversos trabalhos relevantes. Para o tratamento e análise das entrevistas na pesquisa, no
entanto, fui inspirado por contribuições metodológicas que observei a partir da leitura de artigo
de João Marcelo Maia. Refiro-me ao artigo “Ciências sociais, trabalho intelectual e autonomia:
quatro estudos de caso sobre nós mesmos”, em que Maia propõe um modelo de abordagem das
entrevistas com cientistas sociais, buscando construir estudos de caso a partir dos encontros que
realiza. Em suas palavras, “os estudos de caso eram construídos individualmente para cada
entrevista, mas retrabalhados ao longo do tempo em busca de questões que surgiam
repetidamente nas diversas falas” (MAIA, 2019, p. 5).28 Maia analisa as entrevistas como
estudos de caso para refletir sobre as condições de trabalho dos cientistas sociais como
profissionais da área.
Na nossa pesquisa, ao tomar para análise as entrevistas como estudos de caso, como
textos a serem analisados, fui conduzido a perceber a preeminência de uma questão que pareceu
articular tanto os três eixos em que se baseava o roteiro das entrevistas quanto os trabalhos de
mapear a área e de interpretar as características de sua produção acadêmica relacionada ao tema
da Amazônia. Essa questão relaciona-se à percepção da existência de movimentos, destacados
pelos pesquisadores entrevistados, de inscrição do tema na área de estudos. Revolver os textos
transcritos das entrevistas e analisá-los pareceu um modo de realizar a transição entre o trabalho
de mapear a produção sobre Amazônia e o de interpretar os movimentos e os estilos acadêmicos

28

Por sua vez, Maia aponta a influência do artigo “Building the neoliberal world: managers as intellectuals in a
peripheral economy”, de autoria da socióloga australiana Raewyn Connell, para sua definição de um método de
trabalho com os resultados das entrevistas.
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identificados no conjunto dessa produção. De um modo específico, o trabalho de interpretação
risca o panorama da área, mas ajuda a esclarecer e também confundir seus sentidos.
Como as entrevistas pareceram-me a todo tempo comunicar-se tanto à lógica do estudo
de mapeamento quanto à iniciativa de refletir teoricamente sobre os estilos da produção
acadêmica da área sobre Amazônia, considerei mais adequado tratar de seus resultados de modo
fragmentado ao longo desse e dos próximos capítulos. Assim, tratarei na próxima seção das
questões e referências relativas aos movimentos de inscrição do tema na área. Nos próximos
capítulos, em que discuto as caraterísticas dos estilos acadêmicos de articulação do tema
amazônico, mobilizo outros trechos das entrevistas.
2.2. Da compreensão sobre os movimentos de aproximação ao tema Amazônia nos estudos
da área
A presente seção é dedicada à discussão sobre o modo pelo qual a percepção sobre a
existência de polos de produção acadêmica sobre o tema amazônico – que ganhou forma no
capítulo anterior – nas regiões Norte e Sudeste do Brasil nos conduziram, sob a luz das
entrevistas realizadas, a pensar na existência de movimentos intelectuais.
Incorporados os resultados do estudo do mapeamento, pudemos constatar certos
padrões capazes de abrir caminhos para pensar nas articulações entre a observada existência de
polos de produção acerca de Amazônia na área e distintos modos de mobilizar intelectualmente
a região. Esses padrões relacionam-se às informações obtidas com os depoimentos dos
entrevistados sobre o histórico de sua aproximação ao tema. Ao examinar suas considerações
sobre o processo de incorporação do tema como objeto de estudo, a respeito das principais
influências intelectuais e colegas próximos e relevantes, percebemos a existência de pontos em
comum.
O insight quanto a tomar para análise os polos de elaboração sobre Amazônia
entendendo-os como componentes de um movimento intelectual se completou com o exame da
trajetória dos pesquisadores entrevistados. Foi sobretudo durante os trabalhos de transcrição
das entrevistas que passei a notar claramente que seu teor iluminava mais as questões referentes
à composição de redes entre pesquisadores e à existência de clusters de produção acadêmica do
que as questões mais relacionadas às nuances da produção escrita. Mesmo quando se referiam
a algum de seus textos, os entrevistados destacavam seus argumentos em relação aos de outros
autores, ressaltavam suas formulações ante ideias então em voga nos debates do campo, e
descreviam o lugar ocupado pelos escritos nas suas trajetórias acadêmicas. Além da
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identificação de seus trabalhos às redes e às circunstâncias de suas trajetórias acadêmicas, os
encontros com os autores animaram perspectivas de pensar nas interpenetrações existentes entre
conjunturas sociais e políticas relacionadas à Amazônia, circunstâncias institucionais e
formulações acadêmicas sobre a região na chave que nos é cara aqui. Cabia perguntar como as
novas circunstâncias podiam iluminar a compreensão quanto ao processo de constituição de
uma agenda aproximada de pesquisas de uma rede de acadêmicos ou, em outros termos, de um
“movimento intelectual” por meio do qual a Amazônia foi inscrita como tema na área do
pensamento social.
Analiso a história intelectual da inscrição do tema na área fazendo uso da noção de
repertório, atualizada por Alonso a partir da reelaboração de Ann Swidler da noção original de
Charles Tilly. Angela Alonso reengendra a noção de repertório como um “conjunto de recursos
intelectuais disponível numa dada sociedade em certo tempo” (ALONSO, p. 39), que pareceu
ser um bom termo de equilíbrio para apreender o peso das conjunturas históricas e a influência
das redes acadêmicas sobre a produção intelectual. Parece, portanto, mediação possível para
pôr em conta na análise tanto da emergência do debate sobre Amazônia no cenário político
brasileiro quanto de uma certa “estrutura de oportunidades” aberta nos circuitos acadêmicos.
Se a noção de repertório pareceu valiosa para pensar no caso dos polos de elaboração
sobre o tema amazônico, um esclarecimento é necessário. A socióloga paulista monta seu estudo
e dirige-o mais amplamente a uma “geração” e, portanto, realiza seus exercícios intelectuais a
partir de um objeto tão amplo quanto bem definido, o movimento intelectual da geração de
1870. Por isso, embora a perspectiva de análise tenha inicialmente sido dirigida ao movimento
de inscrição ocorrido na Ufam, não nos pareceu descabido testar a visualização mais ampla da
inscrição do tema amazônico na área sob essa mirada. O surgimento da produção sobre
Amazônia na área poderia ser cotejado, por exemplo, com o contexto de surgimento e
fortalecimento de movimentos sociais de luta por direitos na região? Reflexão semelhante
poderia ser feita em relação ao peso de algumas mudanças legais no âmbito da carreira de
professor das universidades federais brasileiras, à implementação de programas de cooperação
acadêmica e à fundação de instituições como a Casa de Oswaldo Cruz?
Como vimos, as instituições que congregam os pesquisadores de Amazônia relacionados
aos estudos do pensamento social são a Ufam e a UFPA, na região Norte, a Fiocruz, a Unicamp,
a UFRJ e a Unesp, na região Sudeste. Por outro lado, quando refinamos nosso olhar em torno
da quantidade e variedade da produção acadêmica, percebe-se que são a Ufam e a Fiocruz que
reúnem os maiores conjuntos de trabalhos, pesquisas e pesquisadores sobre o tema. E, ao
realizar as entrevistas, a constatação quanto a essa relevância dos dois principais clusters foi
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reforçada. Isso se deu porque, apesar de nos referirmos até aqui mais genericamente a respeito
de um único movimento intelectual de aproximação à Amazônia, o avanço dos estudos nos fez
perceber duas origens paralelas e a coexistência de dois processos principais de inscrição do
tema na área. Um deles é desenvolvido a partir da interlocução de acadêmicos do norte do país,
já interessados e atuantes na temática amazônica e no estudo dos intelectuais da região, com
acadêmicos do Sudeste, que, por sua vez, realizavam estudos sobre o pensamento social no
Brasil sobretudo em São Paulo, primeiro na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) e depois na Unicamp, com a centralidade dos professores Octavio Ianni e Élide Rugai
Bastos. O outro processo é relacionado às pesquisas sobre Amazônia desenvolvidas na Casa de
Oswaldo Cruz, em boa parte relacionadas à tradição de investigações e expedições científicas
da Fundação Oswaldo Cruz sobre a região. Esse movimento de pesquisas é, por sua vez,
iniciado na Casa de Oswaldo Cruz por pesquisadores formados e orientados por professores
que já compunham o campo acadêmico do pensamento social.
Em nossa leitura, esses dois impulsos paralelos ora informam ora comunicam-se com
os movimentos de inscrição do tema realizados por outros pesquisadores de Amazônia para
além de suas fronteiras institucionais. Apesar disso, reconhecemos também, a partir das
entrevistas, caminhos particulares percorridos por outros pesquisadores até o tema.
Para a melhor exposição dos argumentos em torno de nossa compreensão sobre os
movimentos rumo à Amazônia, as seções subsequentes serão dedicadas justamente aos dois
processos de aproximação ao tema – o que se verifica em torno da Ufam e outro baseado nas
pesquisas da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. Quanto aos caminhos mais particulares de
aproximação ao tema, nos pareceu razoável apresentá-los em uma ou outra das seções, a
depender de sua proximidade com esses movimentos principais.
2.3. Os movimentos rumo ao tema amazônico
A rede que se organiza em torno de professores com atuação no Programa de PósGraduação em Sociologia e no Departamento de Sociologia da Universidade Federal do
Amazonas pareceu boa para iniciar a abordagem proposta aqui em busca dos movimentos polos
de estudos amazônicos. O núcleo desse polo é constituído pelos cientistas sociais e professores
Marilene Corrêa Freitas, Ernesto Renan Freitas Pinto, Odenei Ribeiro, Marco Aurélio Coelho
Paiva e Luiz Fernando de Souza Santos, de cujas trajetórias podemos depreender três
características relevantes: a identificação e/ou interlocução com a área do pensamento social,
produção relacionada à temática e orientações de mestrado e doutorado realizadas. Embora de
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duas gerações distintas, os cinco dão andamento, em seus trabalhos, a investigações sobre temas
amazônicos e identificam, pelo menos em parte, sua produção com a área do pensamento social
no Brasil.
Quanto ao surgimento da interseção entre o tema e a área no polo de estudos da Ufam,
o primeiro ponto a destacar é a respeito de como os professores com mais larga trajetória
começaram a se vincular tanto à temática quanto à área. Dentre os pesquisadores da
Universidade Federal Amazonas, aqueles que primeiro concluíram seu doutoramento são a
professora Marilene Corrêa Freitas e o professor Ernesto Renan Freitas Pinto, ambos com teses
desenvolvidas sob orientação do professor Octavio Ianni.
Além de serem os professores com atuação estabelecida há mais tempo na universidade
– 1979, no caso de Marilene Freitas, e 1974, no de Ernesto Renan Freitas Pinto – outro elemento
foi fundamental para que notássemos sua centralidade nessa rede acadêmica. Nas entrevistas
realizadas junto aos pesquisadores de Amazônia, os dois foram apontados tanto por seus colegas
de Ufam quanto de outras instituições de pesquisa como precursores dos debates sobre
Amazônia na correlação com a então nascente área do pensamento social no Brasil.
As circunstâncias em torno do surgimento da relação entre os dois, então doutorandos,
mas já autores de trabalhos sobre a temática amazônica,29 e seu orientador de doutorado
parecem ser elo fundamental para a compreensão da formação de uma cadeia de pesquisadores
a compartilhar uma agenda de problemas de pesquisa e de referências intelectuais, que vai
inscrever o debate sobre Amazônia no campo acadêmico do pensamento social no Brasil. Um
relato de Freitas Pinto sobre seu primeiro contato com Octávio Ianni é bom para pensar no
alcance da economia de recursos e oportunidades para o andamento da vida acadêmica, e para
o estabelecimento das redes de parceria nesse ambiente, e sua importância específica para o
nosso caso de estudo. Segundo o professor Freitas Pinto, quando da defesa de sua dissertação
de mestrado em sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, recebeu um convite.
Na entrevista que me concedeu, ele assim rememora o fato:
Ele participou da banca. E lá ele me convidou para ser orientando dele durante a banca.
Lógico que aceitei, não é? Um convite desse... Uma coisa é você procurar o orientador, outra
é você ser convidado. Aí eu disse: “não, Professor. Já está certo. Vamos fazer.” (PINTO,
2019).

29

Ernesto Renan Freitas Pinto, antes de ser orientando de Ianni a partir de 1987, além da monografia A Amazônia
de Tavares Bastos, escrita em 1978 no contexto de curso de especialização em sociologia na Ufam, organizado por
professores da UFRJ, possuía atividade jornalística intensa. Vários dos artigos elaborados são voltados a mobilizar
obras e trajetórias de intelectuais locais.
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A relação de orientação dos dois se inicia, de fato, cinco anos depois da defesa da
dissertação, em 1987, quando Freitas Pinto começa o doutoramento no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da PUC-SP. A intenção do sociólogo amazonense era a de
desenvolver na pesquisa de tese perspectivas de um trabalho anterior, A Amazônia de Tavares
Bastos, monografia que apresentara como finalização de curso de especialização em sociologia,
concluído em 1978 na Ufam.30
Quando eu fui fazer doutorado, eu propus esse tema, Tavares Bastos, só que o Ianni – que na
época já era meu orientador, apesar de a Élide figurar formalmente porque o Ianni aceitou
muita gente e chegou um ponto que não dava mais – sugeriu que eu mudasse o tema, inclusive
por conta dessa experiência com o pensamento social, e fizesse uma tese sobre Florestan
Fernandes. (PINTO, 2019).

Note-se que Freitas Pinto relata sua experiência com os estudos do pensamento social
como anterior ao doutorado. O último trecho citado da entrevista revela sua vontade de retomar
o trabalho escrito na década anterior sobre a visão de Amazônia presente nos escritos de Tavares
Bastos, mas também a proposta de seu orientador para que ele escrevesse sobre a obra
sociológica de Florestan Fernandes, o que ele cumpriu com a tese Florestan Fernandes e a
formação do Brasil, defendida em 1992. A atuação do professor já era, portanto, relacionada a
pesquisas sobre obras e contextos de elaboração de intelectuais dedicados à reflexão sobre a
região. Antes de doutorar-se, Ernesto Renan Freitas Pinto já era professor da Ufam desde 1982
e realizava atividades de pesquisa e docência naquela universidade desde 1974, além de ser
autor de escritos publicados sobretudo em jornais de Manaus, em que discutia aspectos das
obras de escritores e artistas, muito deles da Amazônia.31
Mas o tema amazônico já estava presente nas preocupações do professor Ianni em seu
trabalho orientador. Isso porque três anos antes da defesa da tese de Freitas Pinto, a professora
Marilene Corrêa da Silva Freitas concluía o mestrado em ciências sociais, também na PUC-SP,
sob sua orientação. A dissertação O paiz do Amazonas é um estudo da autora a respeito do
“modo pelo qual a Amazônia foi criada e os processos que cercam a sua integração na nação
brasileira” (SILVA, 2004, p. 11). O trabalho inscreve sua reflexão sobre a questão amazônica
em uma tradição de estudos sobre região e nação e é apenas o primeiro da autora enquanto
orientanda do professor Octavio Ianni. A tese Metamorfoses da Amazônia conta igualmente
com sua orientação. É assim que Marilene Freitas narra o encontro inicial com Ianni:
30

Não foi possível recuperar o trabalho na biblioteca da Ufam. Tampouco o professor Ernesto Renan Freitas Pinto
possui uma cópia.
31
Uma parte desses artigos publicados em jornais locais estão reunidos no livro Viagem das ideias, publicado em
2006.
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Formulei o projeto de mestrado para a seleção da PUC-SP. Como eu fui muito bem colocada
na prova teórica, quando ui para a entrevista [me perguntaram]: “o que você vai estudar da
Amazônia?”. Na PUC era diferente. Na Unicamp, tinha que ter o projeto na entrada. E eu
disse: “eu quero compreender como é que a Amazônia vira Brasil, porque pelos estudos
anteriores que eu li de alguns colegas a Amazônia não era Brasil”. Ele [Ianni] ficou me
olhando e perguntou se eu já sabia quem iria me orientar. E eu disse que não. E ele disse:
“então eu teria interesse em lhe orientar”. Foi um projeto que foi sendo construído a partir
dessa constatação. (FREITAS, 2019).

Além da passagem em que destaca seu encontro inicial com Octavio Ianni, outros dois
trechos da entrevista com a professora Marilene Freitas ajudam a desvendar seu entendimento
quanto à tradição de pesquisas sociológicas com a qual passava a ter contato e sobre a relevância
que enxergava nos estudos sobre o pensamento social. Para ela, as pesquisas sobre as obras de
autores e ensaístas se inseriam em um campo de preocupações e investigações a respeito da
“questão nacional” brasileira:
Um dia eu perguntei isso para ela [refere-se à professora Élide Rugai Bastos]: “o que tu chamas
de questão nacional? E o que o Ianni tanto fala da questão nacional? O que os textos do Florestan
[Fernandes] falam da questão nacional?”. Eu mesma respondi com ela. Quando a gente fala na
questão nacional, e eu assisti a esse debate – tem uma publicaçãozinha dela com o Ianni – nós
estamos abordando a questão agrária, a questão racial e a formação do pensamento. […] A
Amazônia entra no pensamento brasileiro, de algum modo, pela literatura. Até porque o campo
disciplinar não estava desenvolvido. Mas a Amazônia na questão nacional, nisso que eu tenho
insistido, ela entra já no campo da sociologia. O campo disciplinar da sociologia como caudatário
do pensamento crítico. Então eu acho que essas ramificações são importantes para mim, não é?
Foi assim que eu comecei a estudar Amazônia. Quando eu realizei todo o inventário dessas teses
[das humanidades sobre Amazônia em todas as universidades da região Norte, na década de
1980] e, de certa forma, elegi na literatura e na história todas as abordagens de constituição, da
formação da sociedade regional, eu estava pensando na questão nacional. Pensando na questão
nacional, eu encontrei a Amazônia no mundo. (FREITAS, 2019).

A partir da identificação desses primeiros elos de orientação de Octavio Ianni – e
também da professora Élide Rugai Bastos – com Marilene Freitas e Ernesto Renan Freitas
Pinto, tornou-se mais perceptível em vários trechos das entrevistas realizadas a possibilidade
de refletirmos sobre a existência de uma agenda comum de problemas e referências intelectuais
sobre a Amazônia ou, no mínimo, um modo de mobilizar a região como tema de análise nos
trabalhos relacionados à temática escritos pelos professores Marilene Freitas, Ernesto Renan
Freitas Pinto, e por professores mais jovens como Odenei Ribeiro, Luiz Fernando de Souza
Santos e Marco Aurélio Coelho Paiva, os cinco entendidos aqui como protagonistas da
produção do polo da Ufam.
Em relação a esse modo peculiar de mobilização do tema amazônico, a primeira das
distinções a notar entre os pesquisadores que compõem o polo é o interesse pelo tema já nos
primeiros marcos de sua formação acadêmica, ainda na graduação ou ao menos no mestrado,
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em período anterior à sua profissionalização acadêmica nas ciências sociais. Ressaltar essa
distinção parece-nos relevante em razão de seus desdobramentos tanto como característica do
movimento inicial de formação do polo da Ufam quanto para a posterior identificação de um
sentido que nos parece unificar o conjunto de sua produção acadêmica a que nos detemos ao
refletir sobre a existência de estilos acadêmicos. Quanto a esse interesse primordial pela
Amazônia como temática de análise, traço do movimento identificado no cluster da Ufam,
alguns trechos das entrevistas são esclarecedores. Por isso, cito abaixo palavras dos
entrevistados atuantes naquela universidade:
Posso dizer o seguinte. Eu era um leitor eclético, mas tinha um interesse muito específico
sobre autores da Amazônia. Aí eu posso enumerar aqui: Alfredo Wallace, Henry Bates, João
Daniel, Alexandre Rodrigues Ferreira, Spix Martius, casal Agassiz, Djalma Batista de O
complexo da Amazônia, que já é um cara que fazia isso. (PINTO, 2019).
Como minha trajetória intelectual desemboca na preocupação com a Amazônia… Ela
começa, eu diria, gosto de pensar com a ideia do Weber de que há uma certa disposição
valorativa nas escolhas da vida dos indivíduos e essa disposição tem a ver com meu lugar, de
ter nascido aqui na cidade de Manaus. Ao começar a pensar de um ponto de vista das ciências
sociais, eu comecei a me preocupar em compreender esse lugar. E que lugar ele ocupa na
nação, no mundo? (SANTOS, 2019).
Na verdade, começou desde a época da minha graduação. Eu fiz ciências sociais aqui na
Ufam e a partir de determinado momento, mais especificamente quando eu comecei a ler
sobre sociologia do Brasil, que é uma disciplina que normalmente faz parte da grade da
graduação, comecei a me interessar, não só em função dos autores que eu li e que pensavam
o Brasil – autores tipo Euclides da Cunha, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque, Florestan
Fernandes – , e comecei a transpor o tipo de análise, o tipo de pensamento que estava ali
nesses autores para autores regionais. Então a questão da região articulada com a nação surgiu
aí. Só que surgiu aí em função de identificar autores, digamos, locais ou regionais que
pudessem, digamos assim, fazer esse exercício de pensar uma região específica como é a
Amazônia e, ao mesmo tempo, articulando com o problema nacional. (PAIVA, 2019).
Foi aí [quando do início de seu curso de mestrado] que surgiu, em uma conversa com o
professor Renan Freitas Pinto em que ele me sugeriu vários autores, o Artur César Ferreira
Reis, o Leandro Tocantins, o Álvaro Maia. E interessante: você tem que sair para conhecer
sua região. A partir daí eu me deparei com uma ampla bibliografia de intelectuais que
produziram sobre Amazônia. Por incrível que pareça, obras significativas que, a partir da
leitura do Antonio Candido, do próprio Renan, que já tinha trabalhos – A viagem das ideias
é um livro que ele já tinha lançado – da professora Élide [Rugai Bastos], que tinha estudos
sobre o Gilberto Freyre, e depois com Mannheim, com o Bourdieu, Lukacs, Marx, Raymond
Willliams. (RIBEIRO, 2019).

Embora tenha apontado sua definição pelos estudos e pela atuação profissional nas
ciências sociais “por pensar a Amazônia, mas especialmente a partir dos problemas que a
Amazônia provoca” (FREITAS, 2019), Marilene Freitas ressalta que sua primeira inserção
profissional na academia foi sobretudo dedicada ao estudo da teoria sociológica clássica. Por
meio de questões e problemáticas identificadas nesses estudos, no entanto, logo passou a tomar
sistematicamente a Amazônia como objeto de estudo relacionado aos problemas sociológicos
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da urbanização, do imperialismo em suas manifestações na região, da criação da então Zona
Franca de Manaus, das questões indígena e ambiental:
Mas o que acho mais interessante no meu caso específico é que a sociologia clássica entra na
minha preocupação e no meu repertório de consolidação da minha formação acadêmica antes
da Amazônia. Eu fiz uma especialização em pesquisa social e, logo em seguida, eu entrei em
concurso para o Departamento de Sociologia. Imagine: me deram duas disciplinas para dar.
Uma das disciplinas era sociologia clássica. Foi um grande exercício, um grande esforço.
Como é que a região entra aí? Pelos problemas especialmente da urbanização, do
imperialismo na criação da Zona Franca e da questão indígena. A questão ambiental é a última
que entra. (FREITAS, 2019).

Se o fato de os pesquisadores de Amazônia tomarem a região como tema primordial
desde o início de sua carreira acadêmica nos parece um traço fundamental que se relaciona à
impressão quanto à existência de um modo específico de inscrição da temática nos estudos do
pensamento social brasileiro, outro elemento que compreende a formulação desse ponto de vista
é aquele relacionado à existência de uma agenda de pesquisa quanto à incorporação do tema
amazônico por esse polo de investimentos sobre a região.
Em relação a esse ponto, a professora Marilene Freitas indica a coexistência de, em seus
termos, dois recortes para a execução de um programa intelectual que relaciona a Amazônia
como tema à área do pensamento social. O trecho abaixo, além de revelar o entendimento da
socióloga sobre a existência de um programa intelectual, mesmo que com distinções internas,
reforça a percepção de uma origem da correlação Amazônia e pensamento social na Ufam que
se vincula à trajetória dos dois professores, a própria Freitas e Ernesto Renan Freitas Pinto.
Eu entendi naquele momento que era a tentativa de a sociologia fazer o recorte da literatura,
mas fazer o recorte com afastamento, com alteridade e, de certa forma, modificar a natureza
interpretativa do Brasil pelo ensaio e caminhar pela natureza da pesquisa propriamente dita.
Eu entendi assim, mas o Renan [Freitas Pinto] não. Eu nunca conversei isso com ele, mas me
chamava muito a atenção porque todas as vezes que ele fazia abordagem sobre a problemática
do pensamento social, ele fazia pela literatura. E eu fazia pela sociologia. (FREITAS, 2019).

As palavras da professora acerca de sua compreensão quanto à existência das duas linhas
de pesquisa ganham centralidade quando são examinados o corpo dos escritos publicados pelos
professores constituintes do polo Ufam e seu histórico de orientação na universidade, ainda que
as abordagens a literatos e a cientistas sociais sejam identificáveis na trajetória de todos os
professores.
Também o professor Freitas Pinto elabora a respeito da aproximação que passa a fazer
em seu trabalho de pesquisa dos estudos sobre a produção e atuação de literatos na Amazônia.
Assim como nos trechos destacados da entrevista de Marilene Freitas, ressalta-se na fala do
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professor o discernimento de um projeto intelectual que começava a executar, bem como a
importância do diálogo com Élide Rugai Bastos e Octavio Ianni para sua realização. Assim, ao
responder a uma questão acerca das principais referências intelectuais quando de sua
aproximação à área e ao tema, sintetiza desse modo sua compreensão:
O primeiro deles é a Élide [Rugai Bastos] porque a Élide já tinha publicado Vozes do Nordeste.
Ela foi a editora e a apresentadora. Aquele livro suscita várias ideias, inclusive essa ideia de o
romancista ser deslocado, ser destacado à posição de articulista, de ensaísta. O José Alencar tem
uma presença, aliás bastante conservadora, nesse campo do ensaio inclusive como
antiabolicionista, enfim. Mas, de qualquer maneira, são interessantes alguns artigos. E lá nesse
livro, eu não sei se você conhece, Vozes do Nordeste, tem um artigo muito legal sobre José de
Alencar. Essa foi uma ideia que nos fortaleceu a buscar elementos disso. Que eu me lembre, foi
assim… E o próprio Djalma Batista. (PINTO, 2019).

O trecho acima nos parece revelador em dois aspectos: o primeiro é referente à clareza
que Freitas Pinto possui da gestação do seu projeto intelectual de problematizar, no âmbito das
ciências sociais, aspectos das obras de literatos amazônidas mobilizados intelectualmente e
alçados ao estatuto de ensaístas dedicados a temas nacionais e regionais. O segundo é aquele
relacionado ao papel que o diálogo com a professora Élide Rugai Bastos e a leitura de um de
seus trabalhos parecem ter tido para a idealização e desenvolvimento desse projeto. Freitas
Pinto cita ainda a importância de Djalma Batista como uma de suas influências intelectuais mais
importantes, e esclarece mais adiante na entrevista o porquê: Batista, ele próprio um estudioso
da Amazônia, teria sido um precursor das análises sobre a literatura realizada na região.32
Além de ter se graduado em letras antes da realização do mestrado e do doutorado em
ciências sociais, Freitas Pinto vê em seu interesse eclético, desde a juventude, por autores como
“Alfredo Wallace, Henry Bates, João Daniel, Alexandre Rodrigues Ferreira, Spix Martius, casal
Agassiz” (FREITAS, 2019), que dedicaram parte de suas obras à reflexão sobre a região, além
da já destacada admiração pela obra e trajetória de Djalma Batista, o germe de sua aproximação
intelectual à temática amazônica.
Tal ecletismo na base de suas formulações intelectuais em torno da região evidencia-se
em seu livro mais claramente voltado à interpretação da “formação do pensamento social na
Amazônia”, Viagem das ideias. Nele, o professor traça uma ampla revisão crítica das
interpretações sobre Amazônia desde os primeiros relatos escritos no contexto das expedições
europeias à região até os olhares no século XX de autores como Euclides da Cunha, Theodor
32

Djalma Batista era médico patologista, além de ter escrito vários livros sobre os processos econômicos e sociais
da Amazônia, entre os quais O complexo da Amazônia: análise do processo de desenvolvimento (BATISTA, 2007).
Durante a entrevista, o professor Freitas Pinto destacou o fato de que Batista, ainda estudante de medicina na
Bahia, fundou um núcleo de estudos amazônicos e nesse ambiente escreveu um livro sobre literatura.
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Koch-Grünberg, e mesmo Djalma Batista, que, em sua leitura, são formadores, cada um à sua
maneira, de modos de analisar e pensar a região. À determinada altura do livro, o sociólogo
amazonense formula a respeito de como percebe os estudos do pensamento social:
A ideia de pensamento social corresponde em parte à constatação de que a riqueza dos processos
sociais e culturais jamais é revelada plenamente quando utilizamos tão-somente os métodos e
recursos de uma determinada disciplina como a sociologia, a antropologia ou a história. Muitas
vezes foi um romancista e mesmo um poeta que conseguiu penetrar com mais profundidade na
trama de processos sociais e espirituais de um momento particular da história humana. (PINTO,
2008, p. 2019).

As duas vertentes de investigação sobre Amazônia identificadas por Marilene Freitas e
Ernesto Renan Freitas Pinto em suas entrevistas – uma relacionada à discussão sobre as
questões nacional e regional e aos modos pelos quais se dão os processos sociais, econômicos
e políticos de modernização na Amazônia e a outra voltada a mobilizar o repertório de ideias e
obras de ensaístas e literatos que dedicaram parte de suas obras a decifrar os variados aspectos
da vida amazônica – compõem, em nossa visão, o amálgama do corpo de trabalhos que são
identificados com o polo de elaboração sobre Amazônia na Ufam.
O destaque à existência das duas vertentes e sua relação com a atuação de Ernesto Renan
Freitas Pinto e Marilene Freitas é verificado também nas entrevistas realizadas com os outros
pesquisadores da universidade. Para o professor Luiz Fernando de Souza Santos, por exemplo,
tanto a atuação de Marilene Freitas quanto a de Renan Freitas Pinto são fundamentais enquanto
referências intelectuais para ele e para as pesquisas sobre Amazônia na Ufam. Em suas palavras:
Dos colegas, a Marilene Corrêa e o Renan Freitas Pinto [são suas referências intelectuais].
Renan Freitas Pinto foi meu orientador no mestrado e vai coordenar o projeto “Vozes da
Amazônia”. Desde sempre, o Renan é uma referência tanto para a gente na Ufam quanto na
Federal do Pará em termos de estudos do pensamento social. Ele é uma figura-chave na
explicação do que eu produzo. A Marilene Corrêa idem, por conta do vínculo dela a uma
perspectiva teórica que busque compreender a Amazônia, região e mundo. Se, por um lado,
o Renan me permite o lugar de pesquisador que se encontra para pesquisar Amazônia, a
Marilene abre um lugar metodológico, traz esse legado de pensar o nacional e o mundo de
forma muito mais explícita. (SANTOS, 2019).

E, para além da identificação quanto à percepção pelos pesquisadores entrevistados de
uma agenda de trabalhos que correlacionou Amazônia aos debates da área do pensamento social
a partir do diálogo entre pesquisadores da região já com atenções voltadas ao tema amazônico
e seus colegas e professores vinculados a uma tradição de pesquisas sobre as questões regional,
nacional e relacionadas ao tema da globalização, casos dos professores Élide Rugai Bastos e
Octavio Ianni, há outros marcos que nos parecem relevantes para o entendimento quanto às
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origens e conformação do campo de estudos em Manaus. Chamo atenção inicialmente ao peso
que balizas institucionais – instituições de pesquisa, programas de pós-graduação, convênios
entre programas das regiões Norte e Sudeste – possuíram em relação a esses processos, não só
na Ufam, mas, como veremos mais adiante, no movimento mais geral de inscrição do tema na
área. Outros desses marcadores estão presentes na produção desses pesquisadores de Amazônia,
em especial em seus primeiros trabalhos publicados e nas teses de doutoramento defendidas.
Mais características são ainda reveladas nas entrevistas, das quais se depreende o detalhamento
das influências intelectuais relevantes e das parcerias com colegas nos trabalhos e pesquisas
desenvolvidos.
No âmbito relacionado à importância das instituições para o movimento rumo à
Amazônia, trato primeiro da centralidade da fundação do Programa de Pós-Graduação em
Sociedade e Cultura na Amazônia na Ufam, em que já de início foi organizada a linha de
pesquisa “Pensamento social na Amazônia”. A linha de pesquisa e a organização de professores
e pesquisadores em torno dela redundou no oferecimento regular de disciplinas e orientação de
estudantes no nível de pós-graduação desde o final da década de 1990. O programa, que possui
caráter interdisciplinar em ciências humanas, foi fundado em 1998 e tem como área de
concentração de suas atividades os “os processos socioculturais na Amazônia”. Criado no
ambiente do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas, o
programa conta até hoje em seu corpo docente com professores de formação e atuação
disciplinar variadas. Sua criação antecede em nove anos a fundação do Programa de PósGraduação em Sociologia da Ufam, por meio do qual pude ter o primeiro acesso à dinâmica da
área em Manaus. Para Ernesto Renan Freitas Pinto, a criação do primeiro programa de pósgraduação foi a semente para a constituição de movimentação em torno da área do pensamento
social não só em Manaus, mas na Amazônia de modo geral. Em sua entrevista, ele assim se
referiu à importância do programa:
Na verdade, existe um ambiente que foi um germe dessa coisa [estudos sobre Amazônia na
área do pensamento social] que foi a criação do Programa de Pós-Graduação em Sociedade
e Cultura, que eu, juntamente com o Almir Albuquerque, a Marilene Corrêa e o José Aldemir
organizamos. Fomos nós quatro basicamente. Claro, com a contribuição de outros: depois a
Selda [Vale da Costa]. Aí eu já coloquei essa disciplina, “Formação do pensamento social”.
É a primeira vez que aparece. E eu dei essa disciplina durante vários anos. Hoje ela já é dada
por outros professores. Mas, no início, me consideravam – você rapidamente vira um
especialista – um especialista. (PINTO, 2019).

A meu ver, há, no conjunto de trechos até aqui destacados das entrevistas realizadas com
os professores da Ufam, informações que se relacionam a três âmbitos distintos, mas inerentes
à lógica da estruturação de um movimento intelectual nos termos em que propomos. Todas elas
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contribuem para que possamos também refletir sobre a existência de correntes identificáveis
entre mestres e pupilos, princípio que Randall Collins sublinha para verificação em sua “teoria
sociológica dos movimentos das ideias” (COLLINS, 1989, p. 107-108).
O primeiro dos âmbitos advém do reconhecimento dos pesquisadores mais jovens – os
professores Odenei Ribeiro, Luiz Fernando de Souza Santos e Marco Aurélio Coelho Paiva –
da centralidade do papel desempenhado por Ernesto Renan Freitas Pinto e Marilene Freitas
enquanto referências intelectuais quando de sua socialização à temática amazônica como jovens
pesquisadores das ciências sociais. O segundo depreende-se do destaque conferido pelos
professores mais experientes desse polo, Ernesto Renan Freitas Pinto e Marilene Freitas, à
importância da interlocução com seus orientadores e colegas Octávio Ianni e Élide Rugai Bastos
para a composição de problemas intelectuais que aproximaram o estudo de autores amazônidas
a pautas de pesquisa como à referente ao debate sobre região, nação e pensamento social.
Finalmente, o terceiro dos níveis se refere à percepção quanto à coexistência de duas correntes
de estudos nesse movimento rumo à Amazônia que se verifica na Ufam, uma relacionada àa
tradição de estudos sobre a formação nacional e outra à mobilização teórica dos escritos de
literatos e ensaístas amazônidas sobre a Amazônia.
De modo abrangente, o exame das informações relacionadas a tais três níveis nos ajuda
a realizar indagações quanto às características desse movimento rumo à Amazônia. Tomando as
preocupações de Scott Frickel e Neil Gross no esforço de ambos para a composição de uma
“teoria geral dos movimentos científicos e intelectuais” (FRICKEL; GROSS, 2005), e
atentando

à

sua

definição

de

movimentos

científicos/intelectuais

–

“SIM’s

[scientific/intellectual movements] are collective efforts to pursue research programs or projects
for thought in the face of resistance from others in the scientific or intellectual community”
(FRICKEL; GROSS, 2005, p. 206) – parece imperioso articular o olhar à impressão de
coletividade nessa rede de acadêmicos, a uma tentativa de apreender os modos pelos quais sua
produção acadêmica revela (ou não) uma agenda comum de problemas e referências
intelectuais, um modo de pensar na correlação entre elementos da produção intelectual e as
origens dessa rede de pesquisadores de Amazônia baseados na Ufam.
É possível constatar no exame da produção acadêmica dos pesquisadores da Ufam,
elementos de uma corrente intelectual que envolveu orientadores e orientandos, bem como uniu
pesquisadores a seus colegas, e estabeleceu, em nosso entendimento, um estilo acadêmico na
mobilização do tema que nos é caro aqui.
Buscamos, portanto, manejar analiticamente as teses e trechos das entrevistas que
informem quanto aos elos entre os membros da rede para a qual venho chamando atenção e
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que, em paralelo, possam ser sintéticos o bastante para apresentar como se revela uma
problemática que nos parece subjacente a esses trabalhos e à atuação desses pesquisadores, o
tópico que chamaremos de esquecimento, que apresento mais detidamente no capítulo seguinte,
ao relacionar sua recorrência na produção acadêmica da Ufam.
Em síntese, foi possível notar a relação entre o destaque ao ímpeto de um programa
intelectual que recupera do esquecimento e legitima literatos e ensaístas amazônidas – e a
própria discussão sobre Amazônia na área do pensamento social – nas entrevistas realizadas e
nas temáticas associadas à discussão sobre Amazônia nas teses. O tópico relacionado ao
esquecimento, portanto, não apenas subsome um mote de pesquisas do polo, mas também é
notável enquanto argumento que nos parece estruturar as interpretações e visões dos intelectuais
analisados em suas “obras amazônicas”. O ponto é relevante per se, mas também porque
organiza, a partir da distinção que revela, o olhar sobre a produção verificada na região Sudeste.
Isso ocorre porque, como veremos, o tema do desenvolvimento da região também é central nas
análises dos acadêmicos sudestinos, mas é articulado naqueles trabalhos a partir de um outro
viés: por objetos de estudo que articulam o debate sobre desenvolvimento à história das
instituições idealizadas para a Amazônia, fundadas ou não, e à reflexão sobre os relatos e obras
de intelectuais e agentes do Estado sobre a região.
Para essa percepção, a análise inicial de quatro teses foi relevante: Metamorfoses da
Amazônia, de Marilene Corrêa Freitas; Tradição e modernidade no pensamento de Leandro
Tocantins, de Odenei Ribeiro; Entre o mágico e o cruel: a Amazônia no pensamento marxista
brasileiro, de Luiz Fernando de Souza Santos; e O papagaio e o fonógrafo: a Amazônia nos
prosadores de ficção (1908-1931), de Marco Aurélio Coelho Paiva.
Nelas, o tópico do esquecimento é presente e se desdobra em análises que tomam como
objeto a Amazônia tanto como “um território datado e situado” quanto como “uma ideia, uma
fabulação, uma utopia” (FREITAS, 1997, p. 3). A recorrência do tópico se dá de modos
distintos.
Nota-se sua mobilização no trabalho de Freitas em meio ao quadro dos processos de
globalização da sociedade e de mundialização da cultura, em que se articula ao tema da urgência
do desenvolvimento na Amazônia e é tomado como elemento do que nos parece uma dialética
típica dos processos da economia capitalista e de mundialização em sua manifestação regional.
Um segundo modo de recorrência é observado na interpretação da obra e atuação
política de um autor amazônida – Leandro Tocantins33 –, defensor da “integração amazônica no
33

Leandro Tocantins é autor de vários livros sobre aspectos da cultura e da história da Amazônia. Dentre eles,
destacam-se seu primeiro, O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia (1952), Amazônia – natureza,
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complexo cultural brasileiro” (TOCANTINS apud RIBEIRO, 2012, p. 228) e de “retirá-la do
ostracismo econômico e político” (RIBEIRO, 2012, p. 230).
Além dos dois primeiros, ainda se articula um terceiro modo peculiar na interpelação de
vertente de pesquisas que reconheceram atores e movimentos sociais de resistência aos projetos
de desenvolvimento econômico e integração da região e conferiram visibilidade aos segmentos
subalternos, visibilidade ao que tais projetos queriam esquecido – nos termos que venho usando
aqui (SANTOS, 2018, p. 21, 45, 116, 126). Esse modo também é articulado no resgate e análise
das representações de Amazônia elaboradas por escritores de ficção do final do século XIX e
primeiras décadas do século XX, o que se identifica na tese de Marco Aurélio Coelho Paiva.
Em sua tese, Odenei Ribeiro chega mesmo a atentar à “validade heurística do
esquecimento” (RIBEIRO, 2012, p. 252) para a compreensão de processos históricos da
Amazônia e de como ela foi reiterada por diversos intelectuais ao longo da primeira metade do
século XX. Esse destaque à recorrência do problema do esquecimento nas interpretações sobre
Amazônia, que marcou nossa impressão inicial sobre a produção dos pesquisadores da Ufam e
nos ajudou no esclarecimento sobre a existência de estilos acadêmicos de mobilização do tema
amazônico, é reiterado por análises que se pretendem mais abrangentes sobre o pensamento
social na Amazônia.
A primeira das teses que citei, Metamorfoses da Amazônia, de Marilene Corrêa Freitas,
foi defendida em 1997. Foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
da Unicamp, sob orientação de Octavio Ianni, que já havia sido orientador de Marilene Freitas
no mestrado em ciências sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
A professora Marilene Freitas, que compõe o corpo docente permanente do Programa de PósGraduação em Sociologia da Ufam e antes, no final da década de 1990, participou dos esforços
para a fundação do Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura, processo ao qual se
referiu Ernesto Renan Freitas Pinto em sua entrevista, por sua vez orientou Odenei Ribeiro no
desenvolvimento de sua tese Tradição e modernidade no pensamento de Leandro Tocantins,
defendida em 2012 no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia da
Ufam. Antes do doutorado, Ribeiro concluíra o mestrado em ciências sociais na Unicamp,
quando contou com a orientação da professora Elide Rugai Bastos.34 Também o professor Luiz
Fernando de Souza Santos foi orientando de doutorado de Bastos na Unicamp.
homem e tempo (1960), e Euclides da Cunha e o paraíso perdido (1968). Ocupou diversos cargos públicos. Nasceu
em Belém, no ano de 1919, e faleceu no Rio de Janeiro, em 2004.
34

Defendeu a dissertação Região e conciliação no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicamp,
em 1999.
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Como o próprio Freitas Pinto destaca na entrevista que nos concedeu, a sugestão do
tema para a pesquisa foi de seu orientador. O título de sua tese, pela referência à “formação do
Brasil”, se assemelha ao da tese da professora Élide Rugai Bastos, Gilberto Freyre e a formação
da sociedade brasileira, de 1985, cuja defesa também seu deu no Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais da PUC-SP, com a orientação de Ianni.
Já Marco Aurélio Coelho de Paiva, outro dos entrevistados, realizou sua formação pósgraduada – mestrado e doutorado – na Universidade de São Paulo (USP), sempre orientando de
Sergio Miceli. Defendeu sua tese O papagaio e o fonógrafo: a Amazônia nos prosadores de
ficção (1908-1931) no ano de 2005.
As teses citadas parecem orbitar em torno de um debate sobre o problema regional, o
lugar da Amazônia na formação nacional, sua integração política, econômica, seja ao abordar
mais diretamente processos econômicos e sociais – como na tese de Marilene Freitas – seja ao
propor o estudo de autores e/ou tradições intelectuais dedicadas aos estudos desses processos e
às representações e interpretações da Amazônia.
A impressão parece respaldada pela visão de Élide Rugai Bastos e Ernesto Renan Freitas
Pinto sobre o estado da arte, e a respeito do desenvolvimento e das perspectivas dos estudos do
pensamento social na Amazônia. Sua compreensão é revelada nos três textos de abertura aos
volumes da coletânea Vozes da Amazônia: investigação sobre o papel brasileiro, iniciativa
editorial que é desdobramento do projeto de pesquisa desenvolvido na Ufam e coordenado por
Freitas Pinto e por Bastos. Neles, Bastos e Pinto destacam a atuação dos autores dos textos,
ressaltando os elos entre o foco acadêmico nas análises das interpretações da região e o destaque
conferido à missão de intelectuais amazônidas na esfera pública: a inclusão do tema amazônico
nos debates nacionais (BASTOS, 2007, p. 5; BASTOS; PINTO, 2014, p. 9, 14; BASTOS;
PINTO, 2016, p. XIX). O ponto é relevante porque nos permite desdobrar os sentidos da
recorrência do tópico esquecimento como chave para a compreensão do estilo amazônico. O
esquecimento da região é tanto questão central com a qual os acadêmicos se deparam em suas
análises – como sinteticamente tentei demonstrar nas teses e veremos no próximo capítulo mais
detidamente – quanto um mote para a própria inscrição do tema já no debate acadêmico. O
interesse pelo tema, como revelam os entrevistados da Ufam, é anterior ou concomitante aos
primeiros passos de sua formação acadêmica e atuação profissional. E, nesse caso, a atuação
voltada à Amazônia parece estar relacionada ao pertencimento e à urgência de revelar e inserir
a região nos debates sobre o país e no cenário acadêmico. Por seu turno, diferentes são as
características da aproximação dos acadêmicos da região Sudeste em relação ao tema. O mais
relevante desse contraste é notar como ele reverbera na definição de agendas de pesquisa
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distintas nas duas regiões, o que se verifica na reflexão que fazemos sobre os estilos acadêmicos
de mobilização de Amazônia.
Nesse âmbito, no entanto, importante notar as interconexões existentes entre os modos
de aproximação ao tema nas duas regiões. Figura chave na formação dos pesquisadores da
Ufam entrevistados, Élide Rugai Bastos destaca em seu depoimento como foi a presença dos
então orientandos de doutorado e mestrado, primeiro na PUC-SP e depois na Unicamp, que
introduziu a preocupação com Amazônia naquela tradição de estudos do pensamento social, da
qual ela e Octavio Ianni eram parte. Assim ela rememora desde seu contato inicial com os
cientistas sociais amazonenses que iam cursar mestrado e doutorado em São Paulo até sua
participação no projeto “Vozes da Amazônia”:
Naquele momento, a PUC-SP tinha um acordo com a Universidade Federal do Amazonas e
os professores foram para lá, alguns destes que você acabou de mencionar: o caso do Renan
Freitas, da Marilene Corrêa. [...] Eu dei o curso sobre questão nacional. Por exemplo,
Marilene Corrêa fez um grande texto sobre questão nacional e Amazônia exatamente na
minha disciplina. E eu comecei a ter um diálogo forte sobre a questão do regionalismo com
eles. Mais tarde, eu fiz concurso na Unicamp, [que] também fez um convênio com as
universidades federais do Amazonas e do Pará e levava professores. E eu dava o curso sobre
pensamento social no Brasil já nesta altura. Eu tinha estudado Gilberto Freyre e tive muitos
diálogos com vários destes professores. Depois eu tive orientandos, alunos nesses cursos.
Então eu fui me aproximando da temática, que era totalmente diferente do que eu tinha
contato. A gente tinha contato com uma discussão a respeito da Amazônia sobre exotismo,
sobre natureza e muito menos sobre questão social. Eles proporcionaram, digamos, este meu
interesse. Nós, depois de formados, continuamos com algumas relações. Mais tarde, eles
participaram de um edital do CNPq para estudar pensamento social, e eu tinha estado lá. Eles
me convidaram para ser assessora do projeto. Daí resultaram os três livros Vozes da Amazônia
e no aumento do meu contato. (BASTOS, 2020).

Assim, se as entrevistas realizadas com os pesquisadores da Ufam nos apontam a
centralidade do tema amazônico em suas agendas de pesquisas, e se os mesmos entrevistados
associam sua mobilização aos debates relacionados à questão regional na chave dos estudos do
pensamento social no Brasil desde a interlocução e/ou orientação da professora Élide Rugai
Bastos e do professor Octavio Ianni, Bastos atenta para o modo como foi a partir do contato
com esses acadêmicos que a Amazônia passa a compor suas leituras e interesses. Enquanto cada
um dos entrevistados da Ufam, a seu modo, reconheceu no repertório mobilizado por ela e
Octavio Ianni um elemento de dinamização de suas preocupações intelectuais relacionadas às
interpretações da Amazônia, Bastos nos aponta, em seu depoimento, um mecanismo que nos
parece fundamental para compreendermos a aproximação ao tema como realizada, de um modo
geral, pelos pesquisadores de Amazônia da região Sudeste identificados por nossa pesquisa: um
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mecanismo que se relaciona de dois modos a fatores institucionais. O primeiro desses modos é
aquele registrado pela professora Élide Rugai Bastos quanto à realização da pós-graduação de
pesquisadores em São Paulo, onde, como vimos, todos os entrevistados da Ufam concluíram
mestrado e/ou doutorado. Apenas um deles, Marco Aurélio Coelho Paiva, não compõe esse
núcleo de pesquisadores orientados por Ianni e Élide Rugai Bastos, mas realiza seus estudos de
formação na USP, sob a orientação do professor Sergio Miceli.
Para além do caso específico narrado pela professora, a existência de conexões
acadêmicas a partir da experiência de formação de pesquisadores amazônidas em programas de
pós-graduação da região Sudeste é citada em outras entrevistas como relevante para a
compreensão do movimento rumo ao tema realizado pelos pesquisadores da região. Registros
apontam a importância da existência de convênios estabelecidos entre universidades, dirigidos
para a formação de professores, como o narrado por Bastos entre a Ufam e a PUC-SP e a
Unicamp, assim como aqueles entre programas de pós-graduação consolidados e outros de
fundação recente, por meio de ações institucionais como o Programa Nacional de Cooperação
Acadêmica – Procad.35 Ou seja, a presença de pesquisadores nos programas – como relata Élide
Rugai – e também as experiências de professores e pesquisadores em atividades de
consolidação de programas na região Norte parecem-nos primordiais para a inscrição do tema
nessas instituições.
De um modo geral, podemos dizer que o movimento de aproximação ao tema que
verificamos entre os pesquisadores de Amazônia atuantes no Sudeste é outro. Entre eles, o tema
amazônico surge articulado de um modo distinto, menos relacionado ao interesse primordial do
pertencimento à região – como relatado pelos pesquisadores nortistas – e à agenda intelectual
que registramos como vinculada ao tópico do esquecimento. O tema aparece mais atrelado à
atuação em pesquisas sobre temáticas nas quais o debate sobre Amazônia parece ser um dos
aspectos ou um de seus desdobramentos.
Assim, o caso de Élide Rugai Bastos – ao destacar a importância dos professores da
Ufam para sua aproximação ao tema – não é único. Trata-se, em nossa leitura, de um traço
distintivo comum do modo de inscrição do tema nos polos que identificamos na região Sudeste.
Em nosso mapeamento da produção acadêmica relacionada à temática e à área de
estudos, vimos que os polos do Sudeste em que atuam pesquisadores com investimento no tema
35

O Procad é um programa da Capes para formação de recursos humanos de alto nível, por meio da valorização
de projetos de equipes de instituições distintas e de intercâmbio de pesquisadores para a promoção da qualificação
do ensino superior e da pós-graduação brasileiras. O Procad, atualmente mais conhecido como Procad-Casadinho,
apoia projetos que aproximem programas de pós-graduação estabelecidos dos mais recentes e em processo de
consolidação.
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são, além da já citada Unicamp, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp,
o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e o Programa de PósGraduação em História das Ciências e da Saúde da Fiocruz. Para tornar mais visíveis os modos
pelos quais se articulam o que chamei de fatores institucionais relevantes para a inscrição do
tema nesses polos e a antecedência de outras temáticas de atuação às quais os pesquisadores de
Amazônia no Sudeste associam suas elaborações sobre a região, proponho um olhar mais detido
à maneira pela qual surge o tema em cada um deles. Nesse exercício, recorrendo às entrevistas
realizadas e à produção acadêmica identificada, busco ressaltar ainda as conexões existentes
entre os pesquisadores dos polos na própria região Sudeste, mas também deles com os
pesquisadores da região Norte.
Proponho que nos detenhamos agora na produção identificada na Unesp por nosso
mapeamento, especificamente em seu Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. A
identificação sobre a existência de trabalhos sobre Amazônia nessa instituição se deu ainda na
primeira fase do esforço de cartografar a área, na sondagem quanto à presença do tema
amazônico nos grupos e linhas de pesquisa e mesmo de professores vinculados a ele nos
programas de pós-graduação. Foi desse modo que, ao verificar os currículos dos professores
constituintes do corpo docente, pudemos notar que Carlos Henrique Gileno é autor de artigos
relacionados ao estudo do pensamento político conservador na Amazônia, além de orientador
de tese sobre esse tema. A tese Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador em
Arthur Cézar Ferreira Reis e Leandro Tocantins, do sociólogo Ricardo Lima da Silva, foi
defendida naquele programa em 2020. Além de sua própria importância enquanto texto a ser
analisado para nossa reflexão sobre estilos acadêmicos de mobilização de Amazônia, e mais
uma evidência da relação de orientação entre um professor de pós-graduação no Sudeste e um
orientando radicado na região Norte – que elencamos antes como constituinte de um fator
institucional na inscrição do tema na região Sudeste – a tese parece ser o centro de um raio de
pesquisas e mobilizações das obras e da atuação pública de autores vinculados à tradição
conservadora na Amazônia.
A exemplo do movimento que envolve os pesquisadores da Ufam interessados pelos
estudos do pensamento social na Amazônia e a tradição de pesquisas sobre o pensamento social
brasileiro na Unicamp, o que se verifica a partir da presença do tema na Unesp é, em escala
reduzida, o encontro entre pesquisadores com trajetória acadêmica focada no estudo da
intelectualidade na Amazônia – caso de Ricardo Lima da Silva – e outros dedicados a, entre
outros objetos de pesquisa, refletir sobre a tradição brasileira do pensamento político
conservador – caso de Carlos Henrique Gileno – em que um dos desdobramentos vem a ser o
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pensamento na Amazônia.36 O exame de suas trajetórias acadêmicas anteriores permite
constatar ainda a existência de conexões, por meio de suas relações de orientação acadêmica
em teses e em dissertações, entre eles e pesquisadores dos polos que mobilizamos antes: a
Unicamp e a Ufam. Gileno concluiu mestrado em sociologia e doutorado em ciências sociais
na Unicamp, onde contou, em ambos os casos, com a orientação de Walquíria Leão Rêgo.37 Já
Ricardo Lima da Silva graduou-se em ciências sociais e tornou-se mestre em sociologia na
Ufam, sob orientação de Marilene Freitas, no Programa de Pós-Graduação em Sociologia.38
A análise interna dos artigos assinados em parceria pelos dois professores e da tese
escrita por Silva – que realizamos no próximo capítulo – sugeriu uma continuidade temática
relacionada a uma das vertentes de estudos – aquela em que se verifica o destaque analítico às
obras e às trajetórias de um grupo de intelectuais amazônidas vinculados progressivamente às
teses da modernização conservadora na Amazônia e ao apoio à ditadura civil-militar – do que
chamamos de estilo amazônico.
A demonstração (Figura 1) relacionada às cadeias de orientação que envolve o professor
Gileno aos seus orientandos e ao professor Ricardo Silva, por sua vez relacionado, como
orientando no mestrado, também à professora Marilene Freitas, nos ajuda a explicitar a
dinâmica de encontro e reencontro entre o tema e os estudos da área, de modo geral, mecanismo
que nos parece fundamental para o entendimento a respeito da inscrição do tema na região
Sudeste. Destacamos em negrito a dissertação e as teses cujos objetos relacionam-se ao tema
amazônico nas duas cadeias de orientação:
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Sobre esse ponto, é interessante observar que os trabalhos publicados e apresentações realizadas em congressos
de autoria de Gileno que fazem menção ao tema amazônico são todos em parceria com Ricardo Lima da Silva.
Refiro-me aos artigos “Leandro Tocantins e o lugar da Amazônia na modernidade” (SILVA; GILENO;
PEDROSA, 2019) e “O pensamento conservador no Amazonas: a interpretação de Arthur Cézar Ferreira Reis
sobre a formação do Brasil” (GILENO; SILVA; MEDEIROS, 2019).
37
Defendeu ali a dissertação Lima Barreto e a condição do negro e do mulato na Primeira República (1889-1930),
em 1997, e a tese Perdigão Malheiro e as crises do sistema escravocrata e do Império, no ano de 2003.
38
Ricardo Lima da Silva é autor da dissertação Os mandarins amazonenses: as representações da intelectualidade
local sobre Zona Franca de Manaus e sua relação com a globalização (2014). Silva é atualmente professor do
Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

83
Figura 1 ‒ O tema amazônico em duas cadeias de orientação acadêmica

O tema amazônico nas duas cadeias de orientação

Octavio Ianni (Unicamp)

Walquíria Rêgo Leão (Unicamp)

orientaram
Carlos Henrique Gileno (Unesp)
tese: Perdigão Malheiro e as crises do sistema
escravocrata e do Império (2003)

Marilene Freitas (Ufam) tese: Metamorfoses da
Amazônia (1997)

orientaram
Ricardo Lima da Silva (Instituto Federal do
Amazonas - Ifam) tese: Interpretações da
Amazônia: o pensamento conservador em Arthur
Cézar Ferreira Reis e Leandro Tocantins (2020)

Ricardo Lima da Silva (Instituto Federal do
Amazonas - Ifam) dissertação: Os mandarins
amazonenses: as representações da
intelectualidade local sobre Zona Franca de
Manaus e sua relação com a globalização (2014)

Fonte: criado pelo autor.

A importância dessas “cadeias de orientação” que envolveram pesquisadores da região
Norte e do Sudeste no movimento de aproximação ao tema e ao campo de estudos do
pensamento social no Brasil é, como vimos frisando, patente desde nosso olhar inicial à rede
que se estabeleceu entre pesquisadores da Ufam e da PUC-SP, depois da Unicamp. O que se vê
na Figura 1, além disso, é que esse processo inicial parece também espraiar seus sentidos e se
desdobrar para além dele mesmo, tem reverberações e nos ajuda a compreender a inscrição do
tema em outros polos com investimento – mesmo que pontual, como no caso verificado na
Unesp – no tema amazônico e com alguma organização em torno da área do pensamento social
no Brasil. Isso se nota, em específico, na relação de orientação da tese e parceria em artigos
entre Carlos Henrique Gileno e Ricardo Lima da Silva. O que se pode depreender é que, na
inscrição do tema nos registros característicos da área verificada no Programa de PósGraduação em Ciências Sociais da Unesp, há um reencontro das duas partes da rede de
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acadêmicos Ufam-Unicamp, de cujo movimento de aproximação inicial surgiu o conjunto mais
relevante da produção acadêmica sobre Amazônia na área do pensamento social.
A existência de conexões – reveladas por coautorias de trabalhos e orientações de teses
– entre pesquisadores de diferentes polos e das regiões Norte e Sudeste é destacada, de modo
geral, em todas as entrevistas que realizamos. No entanto, a pertinência de destacar seu alcance
para o estudo do movimento de inscrição do tema foi ficando mais evidente à medida que nos
deparávamos com casos como o da Unesp, em que para visualizá-lo nota-se a influência de
movimento ocorrido em outros polos.
A respeito da importância dessas conexões, a identificação do investimento acadêmico
no tema e organização da área do pensamento social no Programa de Pós-Graduação em
Sociologia e Antropologia da UFRJ também é ilustrativa. Centrada na produção do professor
André Botelho, é paradigmática para visualizarmos um outro encontro de movimentos rumo ao
tema. Mestre em sociologia e doutor em ciências sociais pela Unicamp, sob orientação da
professora Élide Rugai Bastos, Botelho possui uma trajetória acadêmica e profissional de
proximidade à área dos estudos do pensamento social no Brasil desde o início de sua formação
na pós-graduação. Possui larga produção acadêmica identificada com esse campo.
Na entrevista que nos concedeu, o professor apontou como relevante para sua
socialização inicial aos debates na área o ambiente intelectual vivido na Unicamp, ao longo dos
anos de mestrado e doutorado em Campinas. Por outro lado, apontou ter tomado contato
inicialmente com o tema amazônico antes disso, por meio de sua participação em projeto de
pesquisa coordenado pela professora Neide Esterci. O projeto era centrado na área da sociologia
agrária, especificamente no tema da peonagem por dívida e nele André Botelho atuou ainda
como graduando em ciências sociais da UFRJ e bolsista de iniciação científica Pibic/CNPq.
Inicia, no entanto, sua produção escrita relacionada ao tema amazônico já como professor da
UFRJ, anos depois, em 2013, com a publicação do artigo “A viagem de Mário de Andrade à
Amazônia: entre raízes e rotas”. No mesmo ano, publica “Malária como doença e perspectiva
cultural nas viagens de Carlos Chagas e Mário de Andrade à Amazônia”, escrito em parceria
com a professora Nísia Trindade, do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e
da Saúde da Fiocruz, o maior polo de pesquisas sobre Amazônia na correlação com os estudos
do pensamento social verificado no Sudeste.
Além dessas conexões, no entanto, tanto a análise dos textos que citei acima quanto sua
entrevista revelam o movimento peculiar do autor em sua aproximação ao tema. Mesmo tendo
estabelecido conexões com pesquisadores que já haviam desenvolvido estudos, pesquisas e
trabalhos de orientação sobre a temática – casos de Élide Rugai Bastos, Neide Esterci e Nísia
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Trindade – em sua carreira, é a partir do trabalho de pesquisa de reflexão sobre a trajetória
intelectual de Mário de Andrade que o tema amazônico passa a constar mais decisivamente em
seu enfoque analítico.39
Destaco abaixo alguns trechos da entrevista com o professor que nos ajudam a visualizar
a conjunção dos elementos que citei desde seu primeiro contato com o tema até o
desenvolvimento dos trabalhos relacionados a ele:
Veja, a minha iniciação científica na primeira metade dos anos 1990 foi sobre o trabalho
escravo na Amazônia, trabalho escravo contemporâneo na Amazônia, chamado de peonagem
por dívida, sob orientação da própria Neide [Esterci]. Depois fui fazer o mestrado e mudei
de área. Mas a minha área de formação na pesquisa na graduação era sociologia agrária e era
sobre esse tema da peonagem por dívida na Amazônia. Embora minha iniciação científica
tenha sido mais voltada para a pesquisa de textos teóricos e dos relatos sobre a peonagem,
cheguei a participar de um congresso do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais
(DNTR) da CUT [Central Única dos Trabalhadores] fazendo entrevistas, junto com a minha
professora, com algumas lideranças sindicais rurais sobre o tema. Então, estou me dando
conta disso agora: a Amazônia já estava lá atrás, no início mesmo da minha formação. Mas
o fato é que, quando eu voltei, depois de muitos anos, como professor aqui para o IFCS, ainda
reencontrei a Neide ativa, o José Ricardo [Ramalho] ainda hoje ativo, e pude retomar o
diálogo e a cooperação com eles em torno da Amazônia. Por causa sobretudo desses dois
colegas, o PPGSA [Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia] recebeu
muitos jovens professores, sobretudo da Universidade Federal do Maranhão e da
Universidade Federal do Pará. Ainda que pontualmente também da Universidade Federal do
Amazonas. E vários deles foram alunos do José Ricardo e da Neide. No caso do José Ricardo,
pesquisando grandes projetos de desenvolvimento, sociologia econômica, sociologia do
trabalho e do desenvolvimento. Enfim, foi assim que eu comecei a conhecer e a visitar as
instituições universitárias amazônicas, sobretudo, a partir da segunda metade da década de
2000, em três ou quatro Procads envolvendo instituições diferentes, mas muito nucleada no
Maranhão, sobretudo, mas [também] Pará e Amazonas. Foi assim que eu comecei a me
envolver com o tema, [com] minha participação nesses projetos de cooperação institucional.
Mas eu não tinha ainda um projeto de pesquisa sobre a Amazônia. Eu ia dar aulas, fazer
missões acadêmicas concentradas na pós-graduação de teoria sociológica, de pensamento
social brasileiro. E aí eu fui sentindo a necessidade de desenvolver um projeto de pesquisa
próprio sobre a Amazônia, para estreitar o meu diálogo em termos de pesquisa com eles.
(BOTELHO, 2019).
Eu tinha feito ou estava fazendo um livro sobre Mário de Andrade, que é um livro voltado
para o público mais amplo, uma linha editorial da Companhia das Letras. Mário de Andrade
tinha sido sempre um interesse meu, mas que eu não tinha assumido muito como tema de
pesquisa. Então, estimulado, sobretudo, pela Lilia Schwarcz a escrever sobre ele, eu me voltei
para o Mário, mas já pensando no relato de viagem dele à Amazônia. Essas coisas foram se
dando mais ou menos simultaneamente. Quer dizer, eu já ia há algum tempo para a Amazônia
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É publicado em 2012, pela Editora Claroenigma, seu livro De olho em Mário de Andrade: uma descoberta
intelectual e sentimental do Brasil. Dois capítulos do livro são dedicados à reflexão sobre a importância das
viagens de Mário de Andrade pelo país como parte de seu programa intelectual de familiarizar-se com o Brasil e
torná-lo familiar aos brasileiros (BOTELHO, 2012, p. 77). Uma dessas viagens foi aquela realizada por Mário ao
norte do Brasil, em 1927.
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dar aulas, participar de reuniões e seminários, quando comecei a fazer esse livro sobre Mário
de Andrade [De olho em Mário de Andrade: uma descoberta intelectual e sentimental do
Brasil (2012)]. E foi o relato de viagem do Mário que me lançou, vamos dizer, em cheio no
tema dos relatos de viajantes à Amazônia, que passaram a constituir tema dos meus cursos
aqui no IFCS, de pesquisas e publicações. (BOTELHO, 2019).

Os trechos destacados nos remetem a aspectos mais gerais relacionados ao modo de
aproximação à Amazônia como tema pelos pesquisadores da região Sudeste, mas também
lançam nosso olhar à especificidade da soma de conexões acadêmicas e fatores institucionais
que importaram para os primeiros contatos com o tema e posteriormente para o trabalho de
pesquisa de Botelho. Quanto aos aspectos mais gerais, chama sobretudo atenção a afirmação
do professor de que é a partir de seu acúmulo de estudos sobre a trajetória intelectual de Mário
de Andrade que ele passa a se debruçar mais decisivamente sobre o tema das viagens à região
e dos viajantes na Amazônia. Isso coincide com o tipo de aproximação verificada também nos
outros polos do Sudeste até aqui examinados – Unicamp e Unesp –, em que os pesquisadores
se envolvem com estudos sobre o tema a partir de atuação anterior em temáticas que se
desdobram nos debates sobre a questão amazônica. São os casos dos debates sobre região e
questão nacional, que verificamos na Unicamp, e o dos estudos sobre o pensamento político e
social brasileiro conservador, na Unesp. Nota-se, com o olhar à atuação de Botelho, que a
investigação voltada à trajetória do intelectual modernista e ao papel ocupado por seu relato de
viagem à Amazônia em suas formulações sobre o país é disparadora da produção acadêmica
associada à correlação que buscávamos mapear. Por outro lado, sua fala também nos faz pensar
na importância que a interlocução com pesquisadores já atuantes no tema e sua atuação em
projetos de cooperação institucional em universidades e instituições do norte do Brasil
possuíram em seu caminho ao tema.
Destacamos abaixo as principais conexões acadêmicas de Botelho que contribuíram
para sua aproximação ao campo do pensamento social e ao estudo do tema associado à
Amazônia. O que se vê é a multiplicidade de relações anteriores à sua produção inicial sobre o
tema e mesmo posteriores a ela. O professor realizou orientação acadêmica de doutoradosanduíche de Maria Stella Faciola Pessoa Guimarães, doutoranda do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido da Universidade Federal do
Pará.40
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Na Universidade Federal do Pará, foi orientanda da professora Edna Castro no mestrado e no doutorado, além
de parceira em artigos escritos a quatro mãos.
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A importância de alguns dos fatores que vimos destacando aqui em relação à
composição do estilo sudestino de abordagem do tema amazônico fica evidente ao observarmos
as relações de Botelho com suas orientadoras na graduação, no mestrado e no doutorado,
notarmos seu investimento intelectual, primeiro no modernismo e, depois, mais detidamente
sobre os sentidos da obra de Mário de Andrade, até chegarmos ao seu interesse pelo tema das
viagens e dos viajantes na Amazônia, à obra de Mário de Andrade e, finalmente, aos artigos “A
viagem de Mário de Andrade à Amazônia: entre raízes e rotas” (BOTELHO, 2013) e “Malária
como doença e perspectiva cultural nas viagens de Carlos Chagas e Mário de Andrade à
Amazônia” (LIMA; BOTELHO, 2013), esse último escrito a quatro mãos com Nísia Trindade.
Referimo-nos aqui à aproximação inicial a temas que são associados ao debate sobre
Amazônia – é o caso do interesse e atuação de Botelho em torno do modernismo e de Mário de
Andrade – e à importância de fatores institucionais como os projetos de cooperação
institucional (como os Procads dos quais participa o autor e outras contribuições em atividades
em instituições na região Norte do país) para a aproximação de pesquisadores à temática. De
certo modo, é como se pudéssemos visualizar a relevância de um manancial, um repertório de
oportunidades para a aproximação ao tema.
Observar a atuação de Botelho vinculada ao tema possui outro sentido: o de entrevermos
as interseções entre sua atuação e a produção de mais de um polo daqueles que incialmente
identificamos e destacamos no mapeamento realizado. Assim, pode-se notar que sua relação
acadêmica, inicialmente enquanto orientando, no mestrado e no doutorado, da professora Élide
Rugai Bastos, e mesmo o ambiente intelectual da Unicamp aproximam-no dos estudos do
pensamento social no Brasil. Em outro trecho de sua entrevista, o professor nos informa que o
projeto que apresentara no processo de seleção do Programa de Pós-Graduação em Sociologia
da Unicamp era ainda relacionado a seus estudos de sociologia agrária e narra a respeito de sua
inclinação para o campo do pensamento social:
O que aconteceu foi que eu entrei com um projeto na área de agrária e, na época, a seleção
era setorizada. A lista de classificação era uma só, mas – eu não sei como eles conseguiam
fazer isso – a seleção era por área. Eu fui avaliado por duas professoras de agrária, que eram
a Maria de Nazareth Braudel Vanderlei – já aposentada, atuou muitos anos na Unicamp,
voltou para Pernambuco e atua lá – e também outra pernambucana, a Teresa Salles. E passei
muito bem classificado. Mas como eu estava seguindo o Octavio [Ianni], esse curso, que foi
nas Letras, me levou para Letras e eu fazia tudo lá. Eram outros tempos, né, André? Muito
menos profissionalizados. Era um tempo de transição para esse modelo atual. Aí a Élide, isso
em 1995, era coordenadora do Programa de Sociologia e me mandou uma carta: o ano estava
acabando e eu não tinha definido orientação. Mal era visto no IFCH [Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas], fazia tudo que podia no IEL [Instituto de Estudos da Linguagem]. Mas
nessa conversa com a Élide – ainda enquanto coordenadora do programa – foi que tudo
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aconteceu. Iniciamos um diálogo que nunca acabou. E, naquele momento, além de tudo,
estava se constituindo o Centro de Estudos Brasileiros, que foi muito importante para a minha
formação, para a minha geração, e até para os meus alunos, inclusive aqui do IFCS, meus
primeiros alunos. O centro ainda tinha, até aquela época, uma efervescência. E era genial
porque a gente lia muito, tínhamos grupos de estudos. Eu vou te dar dois exemplos. Um era
sobre A ideia de Brasil moderno do Octavio Ianni, que é um texto pioneiro da área de
pensamento social brasileiro como área de pesquisa acadêmica, e a gente refez a leitura, a
bibliografia do Octavio. De outra vez, o mesmo exercício de percorrer toda a bibliografia de
um livro de intepretação, com O sentimento da dialética, do Paulo Arantes. Era muito bom.
Tínhamos eu, Pedro Meira Monteiro, que é professor em Princeton, o Carlos Henrique
Gileno, que é professor da Unesp de Araraquara, a Simone Meucci e o Alexandro Dantas
Trindade, que são professores da UFPR, entre outros colegas. (BOTELHO, 2019).

Dessa atuação já mais sistemática na pesquisa sobre Amazônia, podemos ainda
depreender outros dois entrecruzamentos desde relações acadêmicas que parecem importantes:
um na coautoria do artigo com Nísia Trindade e outro que se cristaliza na orientação de Maria
Stella Facíola Pessôa Guimarães, doutoranda no formato sanduíche no PPGSA da UFRJ. Cada
uma à sua maneira, essas relações nos remetem a pensar nas elaborações de outras redes de
pesquisadores.
A parceria entre os professores Botelho e Nísia Trindade permite tratarmos de um outro
cluster de produção relacionado à área do pensamento social sobre Amazônia. Mais um dos
polos identificados no Sudeste do Brasil, o Programa de História das Ciências e da Saúde da
Fiocruz é, além disso, o maior dessa região do país, aquele que conta com o maior número de
pesquisadores relacionados à área interessados em Amazônia no Sudeste brasileiro. Também é
aquele em que não se observa relação direta entre os processos de aproximação ao tema dos
pesquisadores nele identificados e os fluxos daquele movimento inicial, narrado anteriormente,
no capítulo que envolveu os professores e os polos da Ufam e da Unicamp. Nesse caso, um
processo sui generis ocorre e parece guardar relação com o próprio perfil da instituição que
abriga o programa, a Casa de Oswaldo Cruz, e com a trajetória acadêmica – desde sua formação
até sua articulação com os temas de trabalho que os conduzem à Amazônia – de seus
pesquisadores.
No que diz respeito ao exame da trajetória acadêmica dos pesquisadores da Fiocruz,
nota-se que sua aproximação ao tema da Amazônia se dá por um viés distinto daquele que se
observa entre os pesquisadores da região Norte. Assim como nos casos verificados na Unicamp,
na Unesp e na UFRJ, o tema amazônico é incorporado às agendas de pesquisas pelos
acadêmicos em articulação a temáticas com as quais lidam anteriormente. Tais temáticas de
estudo, no caso da Fiocruz, referem-se amplamente a questões e objetos relacionados à reflexão
sobre projetos de intervenção do Estado brasileiro dirigidos à Amazônia, em que se impõem as
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pautas do desenvolvimento, integração, saúde pública, nutrição e das questões ambientais. A
maior parte do conjunto dos trabalhos identificados em torno da Fiocruz nesse âmbito retoma
e repõe no debate acadêmico contemporâneo a reflexão sobre os significados e a importância
das expedições dos cientistas da própria instituição à Amazônia e a outras regiões brasileiras,
sobretudo na primeira metade do século XX. Outro aspecto relevante desse conjunto é o
referente a investigações quanto à história da fundação e desenvolvimento das instituições
científicas na região.
Em todos os casos que destaco, o recurso analítico ‒ no estudo a respeito de autores, de
suas obras e trajetórias intelectuais relacionadas a expedições ou projetos científicos e de
desenvolvimento na Amazônia ‒ é marcante, seja em uma perspectiva mais obviamente
relacionada ao campo dos estudos do pensamento social, seja em uma chave em que se
destacam explorações da história do pensamento social brasileiro em correlação com debates
historiográficos.
Recorremos abaixo, inicialmente, a trechos da entrevista realizada com o professor
Marcos Chor Maio, que atua na Casa de Oswaldo Cruz desde a década de 1980 e é um dos
professores que fundam o Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde
sediado na instituição. Os trechos destacados em sua entrevista referem-se tanto aos aspectos
mais específicos de sua aproximação ao tema quanto, de modo mais abrangente, à importância
da tradição institucional que a Fiocruz possui nas pesquisas sobre Amazônia para esse
movimento e a consolidação de uma agenda de trabalho que se associa ao tema. No primeiro
trecho, Maio atenta para o modo pelo qual suas pesquisas, ainda durante o doutorado,
conduziram-no a pensar nas articulações de Paulo Estêvão Berrêdo Carneiro em torno da
idealização e formulações de projeto para a implantação de um Instituto Internacional da Hileia
Amazônia. A composição do projeto do instituto se deu em meio ao contexto de atuação de
Carneiro na Unesco – Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura –,
cujos estudos sobre as relações raciais no país foram objeto da atenção de Maio em sua tese.41
Vejamos:
Eu entrei na temática da Amazônia a partir da minha tese de doutorado, porque na minha tese
de doutorado surgiu um personagem que foi central no processo de decisão – não só de
decisão, mas de articulação da pesquisa sobre relações raciais – que foi o Paulo Estêvão de
Berrêdo Carneiro. E já na tese eu me dei conta que o projeto do Instituto Internacional da
Hileia Amazônica foi um tema central na atuação dele na Unesco. Aí, quando terminei a tese,
eu pensei em como dar continuidade aos estudos sobre a Unesco pegando um projeto tão
41

A tese do professor Marcos Chor é A história do Projeto Unesco: estudos raciais e ciências sociais no Brasil,
que defendeu no ano de 1997, no Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj), sob a orientação
de José Murilo de Carvalho (Maio, 1997).
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interessante como o [Instituto Internacional] da Hileia Amazônica. E aí, juntar outras
questões também como positivismo, a própria trajetória do Paulo Carneiro, que é uma
trajetória muito interessante. E foi isso: o que me moveu foi… você está fazendo uma tese,
deve estar tendo essa experiência de ter coisas que você vai ter que deixar para depois. Então,
da minha parte, não havia um interesse anterior ou alguma coisa que eu tinha feito sobre
Amazônia. Amazônia aparece para mim através do projeto do Paulo Carneiro, que teve uma
projeção, não é? (MAIO, 2019).

Como o professor Maio nos aponta, sua atenção ao tema amazônico surge como um
desdobramento de seus estudos sobre a Unesco e, mais particularmente, sobre a trajetória de
Paulo Carneiro. Observando sua produção acadêmica vê-se que desde 2000 publica artigos com
objetos de estudo relacionados a esse tema de pesquisa em articulação à temática amazônica.
São os casos, por exemplo, de “Ciência na periferia: a Unesco, a proposta de criação do Instituto
Internacional da Hileia Amazônica e as origens do INPA” (MAIO; SÁ, 2000) “Entre o global e
o local: a pesquisa científica na Amazônia do século XX” (MAIO; SANJAD; DRUMMOND,
2005); e “A Unesco e o projeto de criação de um laboratório científico internacional na
Amazônia” (MAIO, 2005). Em outros artigos, Maio destaca analiticamente o projeto do
Instituto Internacional da Hileia Amazônica e correlaciona-o a discussões nas ciências sociais
e a contextos históricos como aquele em que o debate sobre o desenvolvimento esteve em
voga,42 e faz investigações sobre os estudos de relações raciais a partir do olhar aos estudos do
antropólogo Charles Wagley na Amazônia, também no contexto dos projetos apoiados pela
Unesco no trabalho “Amazônia, desenvolvimento e relações raciais na antropologia de Charles
Wagley (1940-1950)” (MAIO, 2019), publicado mais recentemente, no ano de 2019.
Mas, além de fazer com que atentemos para as características mais particulares da
aproximação de Maio ao tema que nos é caro aqui – desde o desdobramento de seu objeto de
estudo da tese de doutorado, como vimos –, o olhar à sua trajetória de formação acadêmica e a
mais um trecho da entrevista que nos concedeu nos auxilia a abordar dois pontos importantes
para examinarmos os movimentos de aproximação de pesquisadores e dos polos de pesquisa.
O primeiro deles é o contato de Maio, ainda em sua formação acadêmica, com orientadores de
mestrado e doutorado possuidores de trajetória reconhecida na área do pensamento social, o
que sinaliza ao acesso e à socialização dele ao campo de estudos ainda antes do início de sua
atuação na Casa de Oswaldo Cruz. O segundo ponto é aquele que se refere à importância da
existência de uma agenda centenária de pesquisas e projetos da Fiocruz em torno da Amazônia
e um ambiente institucional, na Casa de Oswaldo Cruz e no Programa de História das Ciências
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e da Saúde, de valorização dessa agenda com a atuação de pesquisadores. A esse respeito, o
professor pondera:
A Fiocruz é um polo centenário, mais que centenário, primeiro com preocupações muito
pragmáticas em relação à Amazônia, que são encaradas a partir de uma visão que esses
cientistas tinham dos sertões. Se você pegar um número da História Ciências e Saúde de
Manguinhos, que eu organizei, de 1999, você vai perceber um artigo do Roberto Ventura,
que foi um historiador maravilhoso que morreu de forma trágica há muito tempo,
precocemente. Mas nós temos dois volumes da História Ciências e Saúde só sobre a
Amazônia. Um de 2000 e outro de 2007. E é constante a publicação de artigos na
Manguinhos, você deve ter feito essa pesquisa. Além disso, tem várias pessoas que estudam
Amazônia hoje, como o André Felipe [da Silva], como Dominick Miranda de Sá, como
Magali Romero de Sá, como Jaime Benchimol, são todos autores que estão ali trabalhando
temas que têm a ver com a Amazônia. Você já falou do Rômulo, que já entrevistou. A Nísia
Trindade Lima também tem. Tem um aluno que tem um artigo muito bom em Manguinhos.
Você tem um livro do próprio Julio Schweickardt. (MAIO, 2019).

Quanto à sua formação acadêmica no mestrado e doutorado, e sua socialização ao campo
de estudos do pensamento social, Marcos Chor Maio foi orientando de Ricardo Benzaquen de
Araújo no mestrado, quando escreveu dissertação sobre o pensamento de Gustavo Barroso, e,
no doutorado, de José Murilo de Carvalho. É mestre e doutor em ciência política pelo Iuperj.
Interessante notar um aspecto relacionado à formação dos professores mais experientes
do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde e com trabalhos sobre
Amazônia: todos concluíram doutorado no Iuperj e foram orientandos de pesquisadores de
reconhecida atuação na área do pensamento social. A professora Nísia Trindade de Lima
defendeu no Iuperj a premiada tese, depois publicada, Um sertão chamado Brasil: intelectuais,
sertanejos e imaginação social, em 1997, com a orientação de Maria Alice Rezende de
Carvalho. O mesmo se dá com Gilberto Hochman, orientado no Iuperj por Wanderley
Guilherme dos Santos e Elisa Maria Pereira Reis, durante o mestrado e doutorado,
respectivamente.
O dado quanto à relevância dos estudos do pensamento social enquanto vertentes
importantes dos trabalhos de pesquisa da Casa de Oswaldo Cruz foi reforçado na entrevista com
outro dos pesquisadores da instituição. Rômulo Andrade, que é professor do Programa de PósGraduação em História das Ciências e da Saúde, onde concluiu mestrado e doutorado, e
pesquisador de Amazônia, citou a importância, para sua formação acadêmica, da existência de
grupo de estudo de pensamento social, que é organizado pelos pesquisadores há mais tempo
relacionados à área e é uma possibilidade para que os estudantes de pós-graduação e jovens
pesquisadores tenham contato com o campo de estudos, mesmo no ambiente institucional de
um programa de pós-graduação em história. Em sua entrevista, Andrade ressalta também como
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a tradição da Fiocruz em projetos e ações na Amazônia e a agenda estabelecida de projetos de
pesquisa sobre temas associados à Amazônia na Casa de Oswaldo Cruz favoreceram tanto o
início de seus trabalhos com a temática quanto a continuidade de seus estudos relacionados a
ela como estudante e, depois, como pesquisador e professor. Ou seja, sendo de uma geração de
pesquisadores distinta daquela de Marcos Chor Maio, que fundou o Programa de PósGraduação em História das Ciências e da Saúde, Andrade também chama nossa atenção para a
existência tanto de uma tradição de pesquisas relacionadas à área do pensamento social – e de
pesquisadores interessados e atuantes nela – quanto de variadas abordagens sobre Amazônia no
programa e na Casa de Oswaldo Cruz, o que sua própria trajetória de pesquisas nos revela. É
desse modo que o professor aborda esse ponto:
E, na verdade, cheguei aqui [na Fiocruz] no tempo da iniciação científica com o Fernando
Dumas, que é um pesquisador da casa que trabalhava numa lógica de etnografia e história
oral com populações caboclas e tradicionais. Por vias transversais, eu cheguei no Arquivo
Nacional a uma documentação sobre a Amazônia na Era Vargas, um fundo do Gabinete Civil
da Presidência da República e que tem correspondências. Um dos meus temas era saúde e
dali eu fui. (ANDRADE, 2019).
O meu orientador, Gilberto Hochman, sempre se empolgou muito com meu trabalho e, aqui
para a fundação, a Amazônia tem um espaço especial na história. Carlos Chagas foi lá na
Madeira-Mamoré, Oswaldo Cruz também. E depois você tem o casal Leonidas Deane e
Maria Deane. A Fiocruz da Amazônia tem trabalhos fantásticos. Então, assim, para a
fundação é interessante ter trabalhos sobre Amazônia e manter essa tradição e, aqui, no
Departamento de História da fundação é importante ter trabalhos sobre isso. Tanto que no
concurso que eu passei para pesquisador, você tinha que escolher um tema para dar sua aula
e o tema que eu escolhi foi esse, pensar a relação da Fiocruz com a Amazônia. E deu
certo(risos). Com que eu contava muito? Eu fazia parte de uma rede de estudos de história e
debates, aqui tem grupo de estudos de história e pensamento social, eu participei de simpósios
e workshops com Robert Wegner e Marcos Chor Maio, que têm trabalhos sobre Amazônia,
Magali Romero de Sá, que também já publicou com ele. Hoje em dia tem outros colegas que
também estão trabalhando: André Felipe, que acabou de publicar e fez trabalho na
Transamazônica sobre esquistossomose, a Vanessa Pereira de Mello, que é orientanda da
Dominichi, que é colega de departamento. A Vanessa tem essa tese sobre a Embrapa Oriental
e é bem legal. (ANDRADE, 2019).
Isso é uma das coisas que eu devo a esse programa [História de Ciências e da Saúde da
Fiocruz], porque uma das bases de formação desse programa são os estudos da atual
presidente da fundação, Nísia Trindade. A Nísia é muito ligada a esse grupo de pensamento
social. Aí os que vieram depois: o [Marcos] Chor, o Robert [Wegner] principalmente. Então
trabalhar pensamento social brasileiro é uma das linhas-chave desse programa, uma linha
forte, porque tudo começou com as pesquisas sobre a fundação do Instituto Oswaldo Cruz e
um dos pontos-chave é que esses médicos que foram para o interior, esses médicos não fazem
apenas relatórios descritivos. Eles também trazem reflexões sobre o Brasil. Então a
perspectiva de pensamento social aqui é ampla, não apenas a partir de intelectuais
institucionalizados. (ANDRADE, 2019).

Podemos observar nas passagens destacadas como os elementos presentes na formação
acadêmica de Andrade e em sua trajetória enquanto pesquisador iluminam certas características
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do polo de pesquisas da Fiocruz: a existência de abordagens variadas sobre Amazônia – desde
a perspectiva etnográfica adotada por seu orientador de iniciação científica –, e o diálogo com
os estudos do pensamento social, que Andrade identifica com a atuação de pesquisadores mais
antigos na Casa de Oswaldo Cruz.
No que se refere à formação de Andrade no mestrado e no doutorado, em contraste com
aquela dos professores mais experientes do programa que realizaram seus estudos de pósgraduação no Iuperj, ela é toda realizada no próprio programa do qual hoje é professor. Seu
orientador na dissertação A Amazônia Vai Ressurgir! Saúde e Saneamento na Amazônia do
Primeiro Governo Vargas (ANDRADE, 2007) – defendida em 2007 – e na tese A Amazônia
na Era do Desenvolvimento: Saúde, Alimentação e Meio Ambiente (ANDRADE, 2012),
concluída em 2012, foi o professor Gilberto Hochman.43
Desde seu período de formação no mestrado e no doutorado, Andrade escreveu artigos
em que retoma e desdobra suas pesquisas e alguns dos argumentos que mobiliza na dissertação
e na tese. São os casos dos seus textos “O Plano de Saneamento da Amazônia”, escrito em
parceria com Gilberto Hochman;44 “‘Conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta’:
Getúlio Vargas e a revista ‘Cultura Política’ redescobrem a Amazônia (1940-1941)”;45 “A
poeira do progresso pede passagem: imagens de natureza e desenvolvimento na floresta
amazônica”;46 “‘Vencidas a distância e floresta!’: A Transbrasiliana e a Amazônia
desenvolvimentista”.47 Analisamos o conjunto de sua produção no capítulo em que nos
debruçamos sobre o estilo sudestino de abordagem do tema amazônico. Agora nos parece
relevante, no entanto, destacar um aspecto dessa produção que é, de resto, objeto de mobilização
de Andrade também em sua tese: o caráter captado por ele de “movimento” do Estado brasileiro
rumo à Amazônia revelado por seus projetos de intervenção na região. Mais que isso, o
pesquisador fluminense articula o arcabouço argumentativo desses projetos à ideia da
Amazônia como uma região externa, exógena ao país.
De início, esse tópico nos pareceu relevante o bastante para ser citado aqui em razão de
ter surgido de nossa percepção quanto ao modo pelo qual os pesquisadores do Sudeste se
aproximaram do tema. Mas, posteriormente, foi tomado por nós como uma ponte a conectar a
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reflexão sobre as características desse modo de aproximação e a observação de certos padrões
referentes aos cânones temáticos relacionados ao debate sobre a região nas pesquisas realizadas
no Sudeste.
Essa “ponte” nos ajudou a tomar ciência de um dado que pareceu sintomático: o de que
os estudos e os projetos de pesquisa no Sudeste, em sua maioria, tomam como objeto justamente
os escritos de intelectuais brasileiros e estrangeiros que viajaram à Amazônia e/ou os relatórios
oficiais de pesquisadores que se moveram à região para tomar parte em missões científicas,
projetos de intervenção e desenvolvimento. Quanto a esse dado, que representou um dos motes
para a reflexão sobre os distintos estilos de mobilização acadêmica do tema, Andrade se refere
também em nossa entrevista:
A noção que o Estado brasileiro criou para a Amazônia é de uma região exógena. Uma região
exógena dentro daquela perspectiva integracionista que é o norte, mas acima de tudo uma
região exógena ao Brasil, que não é pensada a partir dos próprios termos. E tem uma questão,
tem uma discussão importante que é a seguinte: “tá, mas e a voz local?” […] No caso da
Cultura e Política, são autores muitos aqui do Sudeste ligados à intelligentsia varguista
falando sobre a Amazônia com aqueles clichês de sempre: “ah, o deserto, não tem gente...”
[…] Esse processo de desenvolvimento foi muito violento. A representação dele a partir da
ideia de construção de estradas significou muito dessa visão integracionista. Você nunca vai
entender a região a partir de seus próprios termos, mas de onde está partindo a estrada, de
onde está partindo o interesse. Então fiquei impressionado com essas coisas. Você vai lendo
as fontes. Eu li desde os anos 1930 até a Transamazônica. O discurso é assim da BelémBrasília: “estamos criando uma coisa do nada”. Ou seja, renovando aquelas ideias da região
nova, da região virgem, aquelas imagens humboldtianas. Você vê de forma muito clara essa
percepção. (ANDRADE, 2019).

Ao nos referirmos à aproximação ao tema amazônico realizada pelos pesquisadores da
região Norte, na Ufam, destacamos de que modo o tópico que caracterizamos como o do
esquecimento é reiterado pelas análises e como essa percepção nos foi relevante meio para
iniciarmos a análise sobre a existência de um estilo de mobilização do tema. O que se nota na
produção dos acadêmicos no Sudeste é o destaque e problematização do caráter exógeno –
sublinhado por Andrade nos trechos acima –, que as ideias e os projetos de intervenção e
desenvolvimento tomam como pressuposto de seus diagnósticos e idealizações para a região.
Tal caráter coaduna-se ainda com a articulação que esses acadêmicos realizam entre a
problematização desses projetos – e os corpos de ideias que os animam – e a eleição de cânones
autorais e temáticos em seus trabalhos. Privilegiam, assim, o olhar e as interpretações de
intelectuais, oficiais do Estado ou viajantes à região.
Assim, enquanto a pauta do esquecimento parece-nos o signo que possibilita articular a
análise do conjunto de trabalhos dos pesquisadores do Norte e, desse modo, passar a estruturar
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nosso olhar em torno de um estilo de mobilização acadêmica, é a ideia de movimento à
Amazônia, idealizado e realizado por meio dos projetos do Estado brasileiro e pelos olhares de
autores do país e estrangeiros à região, que possibilita aproximar as interrogações e
problematizações das pesquisas realizadas no Sudeste acerca do tema.
Ainda quanto ao tema do Estado brasileiro em movimento à Amazônia, notamos que é
também objeto da atenção de Andrade ao longo da entrevista. Ao abordá-lo, o historiador
carioca faz referências à centralidade das pesquisas de sua colega na Casa de Oswaldo Cruz e
no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde, a socióloga e professora
Nísia Trindade Lima.48 Nesse âmbito, cita expressamente a importância do livro de autoria de
Nísia Trindade, Um sertão chamado Brasil, para a tradição de estudos do pensamento social na
instituição e mesmo para a vertente de pesquisas desenvolvidas ali sobre a Amazônia.49
Para que nos encaminhemos ao final do capítulo, propomos voltar nosso olhar à
trajetória e às palavras de mais um dos nossos entrevistados. Trata-se de outro pesquisador de
Amazônia que atua na Fiocruz, Julio Cesar Schweickardt, cujas formação e produção acadêmica
se vinculam tanto ao movimento que correlacionou Amazônia e pensamento social na Ufam
quanto ao modo de inscrição do tema que identificamos na Fiocruz. Essa vinculação dupla nos
parece muito reveladora dos encontros e interconexões que temos destacado nas últimas páginas
entre os principais fluxos de inscrição do tema amazônico na área.
Apesar de não ser amazonense, Schweickardt inicia sua trajetória nas ciências sociais
com a graduação que realiza na Ufam.50 Toma contato então com a tradição de estudos do
pensamento social na Amazônia enquanto orientando de Ernesto Renan Freitas Pinto na
monografia de finalização do curso de ciências sociais, que conclui em 1997, e como bolsista
do projeto de iniciação científica coordenado por Freitas Pinto. Seu trabalho de conclusão do
curso é dedicado à reflexão sobre o pensamento social do padre João Daniel a partir de estudo
sobre sua principal obra, O tesouro descoberto do Amazonas. As características, portanto, de
sua primeira aproximação ao tema parecem se enquadrar naquelas com as quais identificamos
o movimento rumo ao tema surgido da interlocução de pesquisadores da Ufam e da Unicamp.
Ora, nota-se a mobilização de um autor cuja circulação se dá sobretudo na Amazônia,
justamente na chave mais característica dos estudos que relacionamos a esse movimento, o da
valorização de narrativas locais – nesse caso, de circulação local – sobre a Amazônia. Além
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disso, as referências à importância da orientação de Ernesto Renan Freitas Pinto e da
participação em projeto de iniciação científica referendam nossa impressão quanto a um
caminho que se assemelha ao dos pesquisadores que associaremos ao estilo amazônida de
mobilização do tema.
No entanto, na continuação de sua trajetória acadêmica, podemos notar a importância
que ganhou o outro movimento de inscrição do tema que buscamos apresentar no capítulo,
aquele que identificamos sobretudo com os pesquisadores da Fiocruz. Scheickardt não apenas
realiza seu doutoramento no Programa de Pós-Graduação em História das Ciências da Saúde
na Fiocruz, sob orientação de Nísia Trindade, como passa a atuar profissionalmente como
pesquisador da Fiocruz Amazônia, sediada em Manaus.
Em sua tese de doutorado e em artigos, que analisaremos no quarto capítulo, passa a
articular a reflexão sobre o tema à análise sobre os sentidos e ideias que se associam às viagens
e às missões científicas de médicos sanitaristas do antigo Instituto Oswaldo Cruz à Amazônia.
Mas a trajetória acadêmica peculiar de Schweickardt, transitando por entre os dois principais
movimentos de inscrição do tema, é acompanhada também pela distinção que seus trabalhos
parecem ter no contexto da produção identificada na Fiocruz. Isso porque, no conjunto de
trabalhos que analisamos – dentre os quais artigo assinado em coautoria com Nísia Trindade –,
Schweickardt procura destacar analiticamente, em seu olhar sobre a história da ciência e dos
cientistas na Amazônia, o protagonismo de cientistas locais, sobretudo o sanitarista Alfredo Da
Matta. Nesse âmbito, vale destacar que seu projeto de tese, como nos revelou em entrevista, era
inicialmente voltado ao estudo da obra e da trajetória de Da Matta em uma perspectiva animada
pelos estudos do pensamento social, com os quais havia sido socializado no início de sua
formação acadêmica. Destacamos dois trechos da entrevista com Schweickardt. No primeiro
ele se refere mais amplamente à sua trajetória e no outro ressalta a vinculação de seu projeto de
tese com a perspectiva do pensamento social:
Primeiro, eu cheguei na Amazônia, na verdade, como alguém que não conhecia nada. Eu fiz
a minha primeira graduação em teologia pela Igreja Luterana e, quando eu vim para cá, eu
venho para atuar como pastor numa comunidade na periferia. Mas, logo que eu cheguei, eu
tentei me associar com um grupo chamado GTA – Grupo de Trabalho da Amazônia. Esse
grupo tentava articular as várias pessoas que atuavam. Então tinha pesquisador do Inpa
[Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia], tinha o pessoal do Cimi [Conselho
Indigenista Missionário], CPT [Comissão Pastoral da Terra]. Como eu era do movimento da
Igreja, eu tinha uma relação com a Igreja Católica, com esses grupos. E a nossa Igreja tinha
uma atuação também com indígenas aqui na região do Purus, ali no Acre e também no
Amazonas. E aí eu fui passando a me interessar por esse debate da Amazônia, tanto pelo viés
das populações como também pelo viés ambiental. Bem, minha esposa também já atuava
nesse movimento desde Rondônia e aqui também ela trabalhou no GTA, mas também na
Fundação Vitória Amazônica, que é uma fundação que trabalha essa parte ambiental no
Parque do Jaú. E, no fim, ela entrou no Incra. E aí a gente foi acompanhando esse debate em
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relação à Amazônia. Só que quando eu estive no curso de ciências sociais – eu fiz ciências
sociais aqui na Ufam, de 1993 a 1997 – e, nesse percurso dentro das ciências sociais, foi
quando a temática da Amazônia apareceu, principalmente a partir do professor Ernesto Renan
Freitas Pinto, que trabalhou depois o projeto “Vozes da Amazônia”. Eu fui aluno Pibic dele
e ele entrou com essa temática do pensamento social, que era um projeto de pesquisa dele e
depois isso entrou como uma disciplina no mestrado em Sociedade e Cultura. Depois, fiz a
seleção e entrei na primeira turma. E meu projeto final de curso, o trabalho final, que é o
TCC [trabalho de conclusão de curso] das ciências sociais, foi sobre o pensamento social do
padre João Daniel, principalmente na obra dele que é O tesouro descoberto do Amazonas.
Mas, junto com o professor Renan, acabei entrando para vários outros, não só jesuítas, mas
viajantes e cientistas que passaram pela Amazônia. Foi um aprendizado que depois no próprio
mestrado eu tive a oportunidade de aprofundar nessa discussão sobre Amazônia pelo
pensamento social. (SCHWEICKARDT, 2019).

Concluir o capítulo com o olhar à trajetória de Schweickardt nos parece adequado
porque nos remete às características dos dois movimentos de inscrição, o que buscamos
sublinhar em grande parte do capítulo, e de como essas características projetaram e
pavimentaram nossa reflexão sobre os estilos amazônida e sudestino. Nessa reflexão se destaca
também a existência dos encontros entre as duas tradições, que, de um ponto vista analítico
voltado aos textos do corpo empírico, que passamos a analisar a partir do próximo capítulo,
fortaleceu nossa percepção quanto aos desdobramentos dos dois estilos e da existência
subjacente a eles do tema do desenvolvimento da Amazônia como norteador das
problematizações que notamos nos trabalhos que associamos e eles.
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Parte 2 ‒ Estilos de mobilização do tema amazônico
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Capítulo 3 ‒ Abordagens do tema amazônico e o estilo amazônida
O objetivo do capítulo é apresentar o estilo amazônida de mobilização do tema em
correlação aos estudos do pensamento social no Brasil. As particularidades que diferenciam os
estilos amazônida e sudestino relacionam-se especialmente aos objetos das pesquisas, aos
autores e temas canônicos com os quais a temática amazônica é associada pelos acadêmicos em
seus trabalhos.
Abordamos agora mais diretamente a hipótese acerca da existência (ou não) de estilos
(BRANDÃO, 2005, 2010) nas reflexões sobre a região presentes na produção da área, que é
leitmotiv da análise que propomos aqui. Será possível pensar em modos distintos de mobilizar
o tema amazônico na produção acadêmica de pesquisadores relacionados à área de pesquisas
do pensamento social no Brasil? Sustentamos que sim.
Como já apontamos, a noção de estilos como categoria de análise da produção
acadêmica é inspirada pelas formulações de Gildo Marçal Brandão em sua reflexão sobre as
linhagens do pensamento político brasileiro. A respeito desses distintos estilos acadêmicos,
notamos um que é radicado em instituições do Sudeste, que enquadra a região a partir da análise
de projetos de intervenção e modernização da Amazônia; e outro, que se manifesta
principalmente em instituições do Norte do país, articulado a partir da valorização das narrativas
de intérpretes locais em relação ao tema da modernização e do desenvolvimento da região.
Embora as pesquisas que constituem ambos os estilos adotem perspectiva crítica em relação
aos planos de desenvolvimento do Estado para a Amazônia ou em torno das formulações de
escritores de ficção, ensaístas e acadêmicos que reimaginam a região, e mesmo o país, baseados
no olhar interpretativo à realidade amazônica ‒ por sua vez também mais ou menos próximos
e confluentes às narrativas e projetos modernizadores do Estado brasileiro ‒, utilizam fontes
diversas, mobilizam temas variados e partem de lugares teóricos distintos.
Em paralelo, a interpretação apresentada aqui revela também continuidades que nos
parecem transversais na produção acadêmica contemporânea sobre a Amazônia realizada nas
regiões Norte e Sudeste do país. Tais continuidades confluem especialmente na eleição pelos
acadêmicos de uma problemática que subjaz seus trabalhos referente às ideias, projetos e
processos sociais relacionados aos temas do desenvolvimento e da modernização da região.
No presente capítulo, examinamos o corpus de escritos sobre a temática amazônica
formado pelos trabalhos de 17 pesquisadores, contando tanto pesquisadores de Amazônia, cujos
nomes constam dos resultados do mapeamento da área e com os quais passamos a lidar já no
capítulo 1, quanto coautores dos artigos analisados.
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A produção acadêmica sobre a qual nos referimos neste capítulo é constituída por seis
teses defendidas e 18 artigos publicados pelos pesquisadores. Convém lembrar, conforme visto
no capítulo 1, que a maior parte dos pesquisadores da área estabelecem em sua trajetória
acadêmica múltiplas e relevantes conexões e tangências com outras áreas de pesquisa, o que
tornou o exercício da seleção dos textos menos óbvio. Isso porque, por um lado, todos os seus
trabalhos e pesquisas podiam importar de uma maneira ou de outra para a compreensão mais
geral da trajetória dos autores e mesmo para sua aproximação ao tema. Por outro, não realizar
uma seleção dos trabalhos a incorporar para o estudo representava o risco de fazer o foco da
análise derivar para outros campos de atuação dos pesquisadores e de impedir mesmo a
realização de uma análise interna como pretendíamos.
O movimento da análise se iniciou com o estudo das teses de doutoramento defendidas
até 2018 que se relacionassem ao tema e à área. Depois, foram incorporados ao estudo um
conjunto de artigos escritos pelos pesquisadores e publicados em periódicos científicos, além
das teses de doutoramento mais recentes, defendidas até o ano de 2020.
No caso das teses, usamos um critério um pouco mais abrangente e passível de
incorporar trabalhos que tangenciassem ou dialogassem com a área. Isso se deu em razão de as
teses constituírem um conjunto menor e de potencialmente serem, como sugerem os sociólogos
James Frickel e Neil Gross, reveladoras de certas continuidades nas agendas de investigação
mantidas por orientadores e orientandos ao longo do tempo (FRICKEL; GROSS, 2005).
Concluímos por não seguir o mesmo critério na definição do universo de artigos a ser analisado.
Ao tratar desses textos, em maior número, pareceu razoável nos atermos somente aos artigos
com objetos de estudo mais claramente voltados a aspectos do tema da Amazônia, em
consonância com pressupostos que caracterizam, grosso modo, as pesquisas da área do
pensamento social – mobilização de autores, ideias e debates para a discussão de agenda de
problemas e questões contemporâneas. Assim, procuramos primeiro reunir todos os artigos
publicados pelos autores sobre a temática para examiná-los e, enfim, selecionar os que
atendessem às características frisadas acima e que fossem também representativos da produção
dos pesquisadores.
De modo complementar e não menos relevante, damos destaque no capítulo a trechos
das entrevistas realizadas com autores da área. As passagens destacadas foram aquelas
identificadas como de maior potencial para esclarecer ou contextualizar a impressão dos
entrevistados em relação às suas próprias “obras amazônicas” ou, mais amplamente, ao estado
da arte da produção da área sobre o tema.
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3.1. Sobre as teses e artigos do estilo amazônida
As teses de doutoramento que estarão sob nosso foco no capítulo são, por ordem de
antiguidade:
1- Metamorfoses da Amazônia, de Marilene Corrêa Freitas, que obteve seu título de
doutora em ciências sociais na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) em 1997;
2- O papagaio e o fonógrafo: a Amazônia nos prosadores de ficção (1908-1931), tese
defendida em 2005 por Marco Aurélio Coelho Paiva no Programa de Pós-Graduação
em Sociologia da Universidade de São Paulo (USP);
3- Tradição e modernidade no pensamento de Leandro Tocantins, tese de 2012 e de autoria
de Odenei de Souza Ribeiro, que a desenvolveu no Programa de Pós-Graduação em
Sociedade e Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam);
4- Entre o mágico e o cruel: a Amazônia no pensamento marxista brasileiro, cuja defesa
foi realizada por seu autor, Luiz Fernando de Souza Santos, em 2018, no Programa de
Pós-Graduação em Sociologia da Unicamp;
5- Escritos diplomáticos e a Amazônia: Leandro Tocantins e a diplomacia cultural
brasileira durante o regime político militar no Brasil, escrita por Tereza de Sousa
Ramos, defendida em 2019 no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na
Amazônia da Ufam;
6- Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador em Arthur Cézar Ferreira Reis
e Leandro Tocantins, de Ricardo Lima da Silva, que defendeu a tese no ano de 2020 no
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista
(Unesp) - Araraquara.
Como se pode notar, há um arco temporal de 23 anos entre a primeira tese defendida,
de Marilene da Silva Freitas, e a última, de Ricardo Lima da Silva, desde o final da década de
1990 até o ano de 2020. Há em comum entre as duas o fato de terem sido desenvolvidas em
programas de pós-graduação no estado de São Paulo, na Unicamp e na Unesp - Araraquara, e
em ciências sociais. O fato de teses arroladas como constituintes do estilo amazônida terem
sido desenvolvidas na região Sudeste nos remete à lógica dos movimentos rumo ao tema
amazônico, sobre os quais nos debruçamos no capítulo anterior, que reuniu acadêmicos das
duas regiões em um processo de inscrição do tema nos debates caros à área.
Desse modo, observa-se que quatro das seis teses elencadas foram defendidas na região
Sudeste do país e apenas duas na região Norte, especificamente no Programa de Pós-Graduação
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em Sociedade e Cultura na Amazônia da Ufam. Interessante observar, por outro lado, que os
seis autores das teses atuam profissionalmente no Norte do país, além de também possuírem
passagens por instituições dessa região em seu histórico de formação acadêmica (Quadro 5).
Quadro 5 ‒ Programas de pós-graduação das teses do estilo amazônida
Região Norte

Região Sudeste

Programas de pós-graduação das teses

Programas de pós-graduação das teses

Programa de Pós-Graduação em Sociedade e
Cultura na Amazônia – Ufam (2 teses)

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
– Unicamp
Programa de Pós-Graduação em Sociologia –
USP
Programa de Pós-Graduação em Sociologia –
Unicamp
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais
– Unesp

Pesquisadores do Norte

Pesquisadores do Sudeste

Marilene Corrêa Freitas
Odenei de Souza Ribeiro
Luiz Fernando de Souza Santos
Marco Aurélio Coelho Paiva
Ricardo Lima da Silva
Tereza de Sousa Ramos

Fonte: criado pelo autor.

A contradição reforça característica marcante destacada no mapeamento da área
apresentado no capítulo 1. A concentração de programas de pós-graduação com investimento
na área do pensamento social no Brasil na região Sudeste do país e, mais especificamente, a
existência de um centro nevrálgico da produção da área nos estados do Rio de Janeiro e de São
Paulo parecem bons elementos para levarmos em conta ao visualizarmos a concentração das
teses na região. Por outro lado, como vimos, ao se depurar os dados sobre quem escreve sobre
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Amazônia, constata-se que é nas regiões Norte e Sudeste que atuam e se formam os
pesquisadores. O dado parece referendar a existência nessa produção acadêmica de um
mecanismo do que o sociólogo Syed Alatas define como dependência acadêmica (ALATAS,
2003). Tal dependência institucional dos pesquisadores da Amazônia se verifica, a nosso ver,
em sua relação enquanto alunos de pós-graduação nos centros de pesquisas mais consolidados
no Brasil – localizados no Sudeste – especialmente até o final da década de 1990, em razão da
inexistência àquela altura de programas de pós-graduação com doutorado e com investimento
relacionado aos estudos do pensamento social na região Norte.51
No quadro abaixo, destacamos trechos dos resumos das teses que revelam a existência
de um tipo básico de mobilização intelectual do tema amazônico no estilo amazônida, em que
são relacionados o investimento dos acadêmicos nas obras de intelectuais amazônidas – suas
ideias e visões sobre a região –, o que se nota em todos os trabalhos, e, em uma parte deles, a
problematização acerca dos projetos de desenvolvimento e de intervenção estatal na Amazônia.
Vejamos:

Quadro 6 ‒ O tema da Amazônia nas teses do estilo amazônida

Ideias e trajetórias de intelectuais sobre Amazônia

. Metamorfoses da Amazônia, de Marilene Corrêa Freitas
Trecho da introdução: “A maioria dos estudos sobre Amazônia faz referência ao ‘esquecimento da região’ pelo
Estado-nação e pelo mundo (Velho, 1976). A partir dessa consideração, reiterada e absorvida como consenso,
desdobram-se questões alusivas ao ‘desenvolvimento regional’, suas possibilidades, seus fracassos. […] A
globalização do capitalismo pode sugerir outra interpretação da Amazônia e dos estudos amazônicos”
(FREITAS, 1997, p. 1).52

. O papagaio e o fonógrafo: a Amazônia nos prosadores de ficção (1908-1931), de Marco Aurélio Coelho Paiva
Trecho da introdução: “Ora, já que a delimitação de uma fronteira entre natureza e cultura deixa transparecer,
por si só, critérios e classificações forjadas no interior da esfera cultural, o que deve ser focalizado nessa
51

O primeiro programa de pós-graduação na região Norte em que se deu a organização de um núcleo de pesquisa
sobre o pensamento social foi o Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia, da Ufam.
Fundado em 1997, abrigou parte dos professores que atualmente compõem também o Programa de Pós-Graduação
em Sociologia daquela universidade. Os entrevistados da Ufam apontam o programa como a base institucional em
que inicialmente foram organizadas disciplinas e linha de pesquisa sobre o pensamento social na Amazônia.
Relevante notar que, em razão dos critérios metodológicos do mapeamento, o programa esteve primeiramente fora
do radar de nossa pesquisa. Com o exame da produção dos pesquisadores de Amazônia, no entanto, pudemos
constatar sua importância pelo número de teses e dissertações defendidas, por exemplo.
52
No caso da tese de Marilene Freitas, o trecho destacado é parte da seção de introdução. A versão de sua tese
com a qual trabalhei não contava com as páginas de resumo e abstract.
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multiplicidade de representações acerca da Amazônia não é a sua ‘paisagem em si’, mas o modo como tal
paisagem é percebida e apreendida por diferentes atores sociais diretamente envolvidos nos critérios de
definição e redefinição daqueles limites entre uma instância e outra. A literatura, dessa forma, por ser um bem
simbólico vinculado à dinâmica da cultura, converte-se em um meio adequado para detectar as variações e as
possíveis permanências representativas de uma região como a Amazônia. […] a delimitação histórica e a
concentração da análise em um dado gênero literário, a prosa de ficção, permitem uma melhor visualização e
manipulação do material. Como sabido, foi somente a partir dos anos finais do século XIX e início do século
XX que o volume da produção literária lograda por diferentes autores foi mais fortemente direcionado para a
Amazônia” (PAIVA, 2010, p. 19-20).53

. Tradição e modernidade no pensamento de Leandro Tocantins, de Odenei de Souza Ribeiro
Trecho do resumo: “O curto espaço de tempo entre o ápice e o declínio do extrativismo da borracha foi marcado
por uma vigorosa produção intelectual, indo de uma visão otimista em relação ao futuro da região ao
pessimismo do abandono da Amazônia pelo poder público da União. Nascido em 1928, Leandro Tocantins,
procurou compreender os processos sociais de mudança que levaram ao declínio a economia regional e ao
mesmo tempo assinala uma estratégia política para pôr a região na agenda política nacional. Sua produção
intelectual e sua ação política deslocaram-se gradativamente do nacional desenvolvimentismo para a
modernização conservadora” (RIBEIRO, 2012, p. 8).

. Entre o mágico e o cruel: a Amazônia no pensamento marxista brasileiro, de Luiz Fernando de Souza Santos
Trecho do resumo: “O presente trabalho desenvolve uma análise sobre um momento particular da história das
Ciências Sociais brasileira, relativa ao encontro entre o marxismo brasileiro da Escola Sociológica Paulista e a
Amazônia. A hipótese diretriz deste estudo compreende a Amazônia como elemento heurístico para a
investigação sociológica que se envolve com o tema da região, nação e globalização” (SANTOS, 2018, p. 10).

. Escritos diplomáticos e a Amazônia: Leandro Tocantins e a diplomacia cultural brasileira durante o regime
político militar no Brasil, de Tereza de Sousa Ramos
Trecho do resumo: “O interesse dessa pesquisa se dá em investigar a contribuição do intelectual paraense
Leandro Tocantins na divulgação da cultura brasileira na Europa, e a sua denúncia da necessidade de inserção
dos aspectos culturais amazônicos aos debates sobre o desenvolvimento nacional, durante a ditadura político
militar brasileira e na consolidação de um pensamento social sobre a região” (RAMOS, 2019, p. 8).

. Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador em Arthur Cézar Ferreira Reis e Leandro Tocantins,
de Ricardo Lima da Silva
Trecho de resumo: “A presente tese de doutorado se insere dentro das pesquisas sobre o pensamento político e
social, sua temática é o estudo do conservadorismo e seu objetivo é compreender e interpretar as principais
ideias do conservantismo na Amazônia através de dois dos mais relevantes escritores e homens de Estado da
região, o historiador, professor e político Arthur Cézar Ferreira Reis (Manaus, 1906-Rio de Janeiro, 1993) e
Leandro Góes Tocantins (Belém, 1919-Rio de Janeiro, 2004)” (SILVA, 2020, p. 8).
Fonte: criado pelo autor.

O que os trechos destacados acima sugerem e o que o estudo das teses irá ratificar é que
os pesquisadores de Amazônia radicados na região Norte constroem seus objetos de pesquisa

53

Trabalhei com a versão publicada da tese de Marco Aurélio Coelho Paiva: O papagaio e o fonógrafo: os
prosadores de ficção na Amazônia. Manaus: Edua, 2010.
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sobretudo em torno da produção intelectual de intelectuais amazônidas sobre a região. No
entanto, ao estudarem as trajetórias e ideias desses escritores, ensaístas, intérpretes e políticos,
abordam também o problema do desenvolvimento regional amazônico, da integração da região
aos processos de desenvolvimento do país, já que esse é problema central mobilizado por eles.
Ao longo do trabalho da revisão bibliográfica, a percepção quanto à recorrência de outros
tópicos

comuns

nas

teses

e

nos

artigos

pareceu

relevante.

Refiro-me

à

mobilização/problematização pelos acadêmicos de oposições binárias como integraçãoisolamento, paraíso verde-inferno verde, desenvolvimento-atraso, visibilidade-invisibilidade
(no âmbito das considerações sobre a produção intelectual da região), produção intelectual de
autores dentro da Amazônia-elaborações sobre a região de fora da Amazônia, presentes nas
bases dos projetos que são objeto de atenção na pesquisa.
Realizamos um olhar detido às teses, atentando aos cânones temáticos e autorais
mobilizados em associação à Amazônia, e aos pressupostos teóricos e modos de análise com os
quais trabalham seus autores. Partindo desse movimento inicial, procuramos articular as
soluções e sínteses com as quais se depararam os autores ao longo de sua produção acadêmica,
adicionando à análise também seus artigos publicados sobre nosso tema. Em que pese as
distinções mencionadas quanto à mobilização desses textos e de sua maior ou menor imbricação
ao andamento de nosso argumento, o conjunto dos artigos é o que segue:
Quadro 7 ‒ Artigos analisados do estilo amazônida

Artigos
- “Pensamento social brasileiro na Amazônia”

Autores e coautores
Ernesto Renan de Freitas Pinto (Ufam)

- “Os canibais de Montaigne”
- “A viagem das ideias”
- “Geografia do exótico”

- “O pensamento conservador no Amazonas: a
interpretação de Arthur Cézar Ferreira Reis sobre
a formação do Brasil”

Carlos Henrique Gileno (Unesp), Rodrigo Dantas
de Medeiros (Unesp) e Ricardo Lima da Silva
(Unesp e Ifam)

“Leandro Tocantins e o lugar da Amazônia na
modernidade”

Ricardo Lima da Silva (Ifam), Carlos Henrique
Gileno (Unesp) e Ana Paula da Conceição
Pedrosa

- “O enigma da esfinge: o pensamento político de
Samuel Benchimol e Djalma Batista”
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Ricardo Lima da Silva (Ifam), Alex Sander
Pereira Régis e Venâncio José Michiles Marinho
- “Benedito Nunes e reflexões sobre a Amazônia”
- “Benedito Nunes e a Amazônia: reflexões sobre
o uso da técnica e questões ambientais”

- “A crítica nas margens: Péricles Morais e as
representações literárias da Amazônia”

Maria Stella Facíola Pessôa Guimarães (UFPA) e
Edna Maria Ramos de Castro (UFPA)

Marco Aurélio Coelho de Paiva (Ufam)

- “A ordem e a desordem da natureza: o sertão e a
Amazônia em Gastão Cruls”
- “Entre o branco e o negro: política e cultura no
início da trajetória intelectual de Mário Ypiranga
Monteiro”
- “O sertão amazônico: o inferno de Alberto
Rangel”
- “Um outro herói modernista”
- “Um paraíso selvagem: a Amazônia e os
romances regionalistas de Raimundo Morais”

- “A hermenêutica do pensamento amazônico de
Euclides da Cunha e Leandro Tocantins”

Tereza de Sousa Ramos (Ufam), Liliane Praia
Portela de Aguiar e Paula Mirana de Sousa
Ramos

- “A modernidade amazônica a partir de reflexão
sobre obra de Leandro Tocantins”

Odenei Ribeiro (Ufam), Renan Albuquerque
Rodrigues e Francisco Alcicley Vasconcelos
Andrade

- “Leandro Tocantins e a amazonotropicologia”

Odenei de Souza Ribeiro (Ufam)

Fonte: criado pelo autor.

Quanto aos artigos (Quadro 7), pode-se discernir também uma concentração em torno
da produção acadêmica da Universidade Federal do Amazonas – o que reitera as observações
reunidas nos primeiros capítulos da tese a respeito da dinâmica da área de pesquisas do
pensamento social nessa universidade. É, assim, em Manaus que atuam profissionalmente e/ou
tiveram formação acadêmica os autores de 16 dos 18 artigos de nossa lista. O Quadro 8 auxilia
a visualização ao reunir os dados quanto à filiação institucional dos pesquisadores em relação
aos artigos reunidos:
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Quadro 8 ‒ Número de artigos por instituição de pesquisa

Instituições de atuação dos pesquisadores

Número de artigos

Ufam

13

Ifam

2

UFPA

2

Unesp

1

Fonte: criado pelo autor.

Como podemos ver, além dos artigos dos pesquisadores atuantes no Amazonas – na
Universidade Federal do Amazonas e no Instituto Federal do Amazonas –, compõem o corpo
empírico que analisamos no capítulo ainda dois outros textos escritos em parceria por Maria
Stella Facíola Pessoa Guimarães e Edna Castro, ambas vinculadas à Universidade Federal do
Pará. Além da referência às pesquisadoras da UFPA no Quadro 8, é possível observar que nos
remetemos também a uma instituição de fora da região Norte. Trata-se da Universidade
Estadual Paulista, onde atua o pesquisador Carlos Gileno, cujas elaborações sobre o tema
amazônico nos textos que assina com Ricardo Lima da Silva e outros colegas são analisadas
aqui. A associação de sua produção ao estilo amazônida se justifica pela natureza de sua
aproximação ao tema amazônico, como procuramos demonstrar no capítulo anterior. A nosso
ver, a produção de Gileno e de Silva se enquadra mais plenamente na vertente de estudos que
relacionamos à região Norte, em que se valoriza as vozes e trajetórias de intelectuais locais
sobre Amazônia. Vamos nos deter mais a respeito dessa produção a partir da próxima seção.
3.2. Amazônia e as pesquisas do pensamento social na região Norte: um estilo amazônida
Para uma melhor organização formal do texto, dividi a presente seção em partes
dedicadas ao exame da produção dos principais polos de pesquisa da área sobre a Amazônia: a
que se verifica no Norte do país, sobretudo em torno da equipe de professores e pesquisadores
da Ufam; e aquela estabelecida no Sudeste, em que a presença das pesquisas desenvolvidas por
pesquisadores da Fiocruz é marcante. Começar essa aproximação por meio da análise da
produção amazônida se justifica pelo fato de ser a que concentra o maior número de textos
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reunidos no corpo empírico do capítulo e por se tratar daquela cujos temas mobilizados e
associados à temática amazônica nos apontam a um maior número de variações.
Além de ser a instituição que concentra o maior número de pesquisas inscritas na
linguagem característica à área do pensamento social sobre Amazônia, no Departamento de
Ciências Sociais da Ufam e em dois programas de pós-graduação da universidade – o de
Sociedade e Cultura na Amazônia e o de Sociologia –, nas teses e nos artigos dos pesquisadores
da Ufam examinados forjam-se ao menos três vertentes principais de mobilização do tema
amazônico.
Tais vertentes dizem respeito a a) estudos e pesquisas dedicados a problematizar as
ideias e atuação de um grupo de intelectuais amazônidas formado por Leandro Tocantins,
Arthur Cézar Ferreira Reis, Djalma Batista e Samuel Benchimol, apoiadores dos projetos de
modernização autoritária da ditadura civil-militar (1964-1985); b) um conjunto de trabalhos
sobre as ideias e visões de Amazônia elaboradas por ficcionistas e ensaístas da região nas
primeiras décadas do século XX; e c) trabalhos dedicados a refletir sobre a própria constituição
do pensamento social na Amazônia e da área acadêmica de estudos dessa tradição intelectual.
O sentido fundamental que constatei no conjunto de pesquisas é o de visibilizar e mobilizar no
debate acadêmico das ciências sociais vozes e interpretações locais sobre Amazônia. Em que
pesem as particularidades dessas vozes, como veremos, o “modo de abordar” o tema amazônico
que se depreende do estudo da produção realizada no Norte do país possui como pilar essa
tomada de partido por revolver as tradições intelectuais e acadêmicas amazônidas sobre a
Amazônia.
Inicio a demonstração quanto ao que chamarei de estilo amazônico justamente pela tese
que se caracteriza por borrar as distinções entre as vertentes que discerni acima. Se, por um
lado, confunde os limites entre as variantes do estilo, o trabalho reforça, por outro, a clareza
quanto a um estilo amazônico na abordagem sobre a Amazônia. Trata-se da tese de
doutoramento mais antiga de que tomei ciência com a pesquisa realizada: Metamorfoses da
Amazônia, de Marilene Corrêa Freitas. Como veremos, a pesquisadora é ainda orientadora de
outras duas teses sobre Amazônia analisadas no capítulo: Tradição e modernidade no
pensamento de Leandro Tocantins, de Odenei Ribeiro, e Escritos diplomáticos e a Amazônia:
Leandro Tocantins e a diplomacia cultural brasileira durante o regime político militar no
Brasil, defendida por Tereza de Sousa Ramos.
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A tese Metamorfoses da Amazônia foi publicada ainda no ano de 2000, três anos depois
da defesa na Unicamp.54 A referência no título às “metamorfoses” remete à premissa de que é
possível pensar a Amazônia tanto como “um território datado e situado” e atravessado pelas
transformações decorrentes dos processos de globalização da sociedade e da mundialização da
cultura, quanto como “uma ideia, uma fabulação, uma utopia” (FREITAS, 1997, p. 3) a se
articular com as transformações. Já nas primeiras páginas, Freitas apresenta seu ponto de vista
de que a “Amazônia pode ser vista como uma formação econômico-social produzida pela
dinâmica do capital e, portanto, sujeita aos processos de expansão e crise do capital” (FREITAS,
1997, p. 2). Ao reiterar a interdependência dos processos sociais, políticos e econômicos da
Amazônia àqueles de caráter global, Freitas refuta o pressuposto de boa parte do pensamento
social sobre a realidade amazônica de que haveria um esquecimento da região pelo Estado
brasileiro e pelo mundo. A refutação ganha força heurística à medida que a autora dirige sua
atenção aos processos sociais, econômicos e políticos candentes na Amazônia na década de
1990: a elaboração e a implementação do projeto da Zona Franca de Manaus; os debates e
disputas a respeito da garantia dos direitos indígenas na Amazônia; o entendimento do
ecossistema amazônico como patrimônio da humanidade a ser conservado; e a discussão acerca
do desenvolvimento da agroindústria na região. Nos termos da socióloga:

Situar a Amazônia no âmbito da globalização contraditória implica demonstrar como e
quais processos e forças mundiais se manifestam localmente em conjunturas especiais. Um
mapeamento descritivo com este propósito pode elucidar momentos e movimentos de
montagem e de desmontagem de elementos dinamizadores das realidades ditas regionais.
(FREITAS, 1997, p. 4).

E o argumento da tese de Marilene Freitas quanto à inadequação de pensar as questões
atinentes à Amazônia por meio dos termos mais tradicionais dos debates sobre região e nação é
desdobrado, ao longo do texto, a partir do estudo dos casos que a autora se propõe a analisar.
Situa o debate que sustenta sobre Amazônia no âmbito de uma pesquisa sobre manifestações
locais e regionais de um processo global para, em seus termos, “conduzir uma interpretação da
Amazônia no mundo” (FREITAS, 1997, p. 201). E é nesse âmbito, o do foco mais direto de sua
pesquisa à interpretação de processos sociais relacionados à modernização da região, que se
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A tese foi defendida pela socióloga amazonense no ano de 1997, no Programa de Pós-Graduação em Ciências
Sociais da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Freitas foi orientanda, ao longo do doutoramento, de
Octávio Ianni, que já havia sido seu orientador no mestrado em ciências sociais realizado e concluído na Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
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constitui uma particularidade de sua tese em relação às outras analisadas no capítulo. Sua
pesquisa não se ampara na mediação posta pela interpretação da obra de um autor ou de um
conjunto deles acerca dos processos sociais na Amazônia. Seus argumentos são construídos,
sim, em diálogo com autores que lidaram com os temas da globalização e suas manifestações
locais e regionais e, mais especificamente, na Amazônia, mas em seu cerne está, desde o início,
o horizonte de uma elaboração sociológica que toma diretamente para análise a Amazônia
contemporânea.
É por essa razão que, para além de ser a tese mais antiga, é também a que delimita com
mais clareza e torna cristalina a tensão que é premente na imaginação e nos trabalhos dos
autores que escreveram sobre a Amazônia – analisados pelos acadêmicos na maior parte das
teses e dos artigos –: o tema do desenvolvimento, da integração da região e de seus supostos
esquecimento histórico e atraso econômico e social.
A discussão referente ao desenvolvimento da Amazônia e sua articulação com as
conjunturas nacional e internacional do capitalismo são centrais à interpretação proposta por
Freitas. Cada um dos quatro capítulos retoma e articula, à sua maneira, o debate sobre
desenvolvimento da Amazônia ao da crítica de Freitas à ideia comum do pensamento social na
região quanto ao esquecimento da região.55 No primeiro capítulo, “Zona Franca”, a autora
manauara promove uma leitura dos processos políticos, sociais e econômicos que redundaram
na formulação e implementação da Zona Franca de Manaus – hoje Polo Industrial de Manaus
– e enfatiza a interseção de interesses locais, nacionais e do capital internacional. Reúne dados
e argumenta para desmistificar a vertente interpretativa local que identificou protagonismo
regional na idealização e implementação do projeto e ainda para relativizar o papel
pretensamente dinamizador da Zona Franca como agente de desenvolvimento da economia e
tecnologia locais (FREITAS, 1997, p. 15, 24, 29). Seu argumento nos aponta que a instituição
da Zona Franca de Manaus permite pensar no modo peculiar do desenvolvimento da Amazônia
em mais um ciclo de expansão da economia capitalista global, refutando os pressupostos de seu
esquecimento ou resgate pelo Estado brasileiro e pelos agentes capitalistas internacionais ao
longo do tempo.
Essa posição algo distinta, mas reveladora, foi abordada pela autora em entrevista que
concedeu a mim em Manaus, em novembro de 2019. Nos dois trechos que destaco abaixo,
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É sintomático que, já nas primeiras linhas da tese, a atenção de Marilene Freitas esteja voltada ao ponto. Ao
fazer referência ao clássico livro de Octavio Velho, Capitalismo autoritário e campesinato, aponta: “A maioria
dos estudos sobre Amazônia faz referência ao ‘esquecimento da região’ pelo Estado-nação e pelo mundo (Velho,
1976)” (FREITAS, 1997, p. 1).
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Freitas revela sua compreensão quanto ao lugar da área de estudos do pensamento social no
contexto mais amplo das ciências sociais no Brasil e sobre a proficuidade da articulação da área
com o debate de ideias sobre questões contemporâneas nacionais e amazônicas. Para ela,

esse é um ponto que, na verdade, me fez aprovar um projeto de pesquisa no edital [do CNPq]
de 2014, que é possível que a gente localize essas conexões não dentro do pensamento
sociológico stricto sensu, mas dentro da interdisciplinaridade que esse pensamento provocou
em outras áreas, pensamento mais crítico, mais clássico, oriundo da escola do Florestan
[Fernandes] e do [Octavio] Ianni. De alguma forma, a gente vê em unidades de fragmentos,
que reverberam isso em vários campos disciplinares. Eu chamei isso da “interdisciplinaridade
das ciências sociais” liderada pela sociologia que inclui uma análise mais estrutural do Brasil.
Não uma análise, digamos assim, que se remeta só aos repertórios contemporâneos de
pesquisa, mas uma análise que aprofunde mais as referências conceituais que nós tínhamos.
A impressão que dá é que hoje, salvo o pensamento social brasileiro, não estão usando as
referências. Estão usando só os repertórios. (FREITAS, 2019, p. 2).

Se você pegar a noção do protagonismo do movimento indígena e dos movimentos
ambientais na Amazônia, que são movimentos sociais fortíssimos, que têm uma imaginação
utópica, uma imaginação da cidade perfeita, uma imaginação do equilíbrio ecológico, uma
imaginação da ciência como força produtiva, que é o que eu desenvolvo no Metamorfoses da
Amazônia, dá para você colocar como pensamento social. (FREITAS, 2019, p. 8).

Em outro trecho da entrevista, Freitas destaca sua visão quanto à existência de duas
agendas relacionadas à área de pesquisa do pensamento social sobre a Amazônia: uma voltada
a revisitar o repertório presente na obra de literatos e ensaístas e outra dedicada ao debate mais
direto sobre as questões regional (amazônica) e nacional.

A Amazônia entra no pensamento brasileiro, de algum modo, pela literatura. Até porque o
campo disciplinar não estava desenvolvido. Mas a Amazônia na questão nacional, nisso que
eu tenho insistido, ela entra já no campo da sociologia. O campo disciplinar da sociologia
como caudatário do pensamento crítico. Então eu acho que essas ramificações são
importantes para mim, não é? Foi assim que eu comecei a estudar Amazônia. […] Pensando
na questão nacional, eu encontrei a Amazônia no mundo. Foi a coisa mais contraditória na
minha vida. Quando eu queria estudar a formação da região no Brasil, eu vi que a Amazônia
se formou primeiro no mundo. E o contrário aconteceu: alguns anos depois, eu fui estudar a
Amazônia no mundo e encontrei todas as contradições que fazem com que a Amazônia seja
uma região brasileira subalterna. (FREITAS, 2019, p. 5).

Em sua leitura das articulações entre as elites locais, nacionais e globais na idealização,
gestação e prática dos projetos de intervenção na região, Freitas sublinha, a meu ver, a tensão
fundamental que compõe os discursos sobre a Amazônia destacados e tomados para estudo por
boa parte dos trabalhos reunidos aqui. Compreendo que Marilene Freitas propõe um olhar
detido à realidade amazônica dos anos 1980 e 1990, mas termina se deparando com a força dos
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tópicos do desenvolvimento e do esquecimento no pensamento social sobre a região. Note-se
que isso se dá mesmo que Freitas mobilize essa tensão em um sentido diverso. Sua compreensão
é a de que não há e nem houve esquecimento da região, mas sim um uso peculiar de seus
recursos para os fins capitalistas. Em perspectiva mais ampla, a tese de Marilene Freitas lida
mais claramente com uma discussão que atravessa a produção dos outros acadêmicos mesmo
que esses abordem-na a partir de suas análises de autores e obras sobre a região. Reúne e
anuncia as principais características do estilo de abordar a Amazônia que identifico nas
pesquisas realizadas na região Norte: a mobilização das ideias e das interpretações da
intelectualidade local em associação aos temas do desenvolvimento da região e das
representações e visões a seu respeito. Nessa chave, por exemplo, identifico as teses Tradição
e modernidade no pensamento de Leandro Tocantins, de Odenei Ribeiro; Entre o mágico e o
cruel: a Amazônia no pensamento marxista brasileiro, tese de Luiz Fernando de Souza Santos;
Escritos diplomáticos e a Amazônia: Leandro Tocantins e a diplomacia cultural brasileira
durante o regime político militar no Brasil, escrita por Tereza de Sousa Ramos; e Interpretações
da Amazônia: o pensamento conservador em Arthur Cézar Ferreira Reis e Leandro Tocantins,
de Ricardo Lima da Silva.
A reincidência da problemática do desenvolvimento da região está no horizonte analítico
delas, mesmo que com análises mediadas pelo foco mais detido à atuação e à obra de
intelectuais que se propuseram a pensar a região. Há uma correlação notável entre a reincidência
do debate sobre desenvolvimento da Amazônia e um cânone estabelecido entre o conjunto de
autores e obras que movem a atenção dos pesquisadores nos trabalhos.
Assim, três das quatro teses listadas possuem, desde seus títulos, referências a um autor,
o paraense Leandro Tocantins. Em uma delas, nota-se referência já no título ainda a outro
intelectual amazônida, Arthur Cézar Ferreira Reis. Com a análise interna dos textos, constatase que os pesquisadores mobilizam outros autores como Djalma Batista e Samuel Benchimol.
Os quatro autores constituíam um grupo de intelectuais amazônidas que conjugavam esforços
na interpretação sobre a Amazônia e na ocupação e atuação em cargos de direção em instituições
estatais, sobretudo nos órgãos relacionadas à elaboração e implementação de políticas públicas
para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico da região Norte do país (RIBEIRO,
2012; RAMOS, 2019; SILVA, 2020).
Ao visualizar a produção acadêmica que possui como objeto esses autores canônicos, a
presença recorrente de Leandro Tocantins segue notável. Igualmente importante é o
entendimento de pesquisadores como Odenei Ribeiro, Tereza Ramos e Ricardo Lima da Silva
quanto à existência de uma articulação cognitiva e política de sua obra e atuação em cargos
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públicos com as dos outros autores que relacionei acima. Assim que seis dos 18 artigos ou
tomam como objeto a trajetória intelectual e profissional de Leandro Tocantins, Djalma Batista
e Arthur Cézar Ferreira Reis ou possuem como escopo o significado das obras de mais de um
desses autores. O conjunto de três teses e seis artigos parece significativo o bastante para revelar
a correlação da produção em torno do debate desenvolvimento da Amazônia ao estudo das
ideias e atuação desses quatro intelectuais amazônidas. Organizo o Quadro 9 para destacar as
referências a eles presentes nos títulos de artigos e teses. Vejamos:
Quadro 9 ‒ Autores canônicos nos títulos das teses e artigos do estilo amazônida

Autores canônicos

Recorrência nos títulos

Leandro Tocantins

Nas teses:

Arthur Cézar Ferreira Reis

Tradição e modernidade no pensamento de Leandro
Tocantins (1), tese de Odenei Ribeiro

Samuel Benchimol
Djalma Batista

Escritos diplomáticos e a Amazônia: Leandro Tocantins
(2) e a diplomacia cultural brasileira durante o regime pol
ítico militar no Brasil, tese de Tereza de Sousa Ramos
Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador
em Arthur Cézar Ferreira Reis (1) e Leandro Tocantins
(3), tese de Ricardo Lima da Silva

Nos artigos:
“O pensamento conservador no Amazonas: a interpretação
de Arthur Cézar Ferreira Reis (2) sobre a formação do
Brasil”, artigo de Carlos Henrique Gileno, Rodrigo Dantas
de Medeiros e Ricardo Lima da Silva
“A hermenêutica do pensamento amazônico de Euclides
da Cunha e Leandro Tocantins (4)”, de Tereza de Sousa
Ramos, Liliane Praia Portela de Aguiar e Paula Mirana de
Sousa Ramos
“A modernidade amazônica a partir de reflexão sobre obra
de Leandro Tocantins (5)”, de Odenei Ribeiro, Renan
Albuquerque Rodrigues e Francisco Alcicley Vasconcelos
Andrade
“Leandro Tocantins (6) e a amazonotropicologia”, de
Odenei Ribeiro
“Leandro Tocantins (7) e o lugar da Amazônia na
modernidade”, de Ricardo Lima da Silva, Carlos Henrique
Gileno e Ana Paula da Conceição Pedrosa
“O enigma da esfinge: o pensamento político de Samuel
Benchimol (1) e Djalma Batista (1)”, de Ricardo Lima da
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Silva, Alex Sander Pereira Régis e Venâncio José Michiles
Marinho
Fonte: criado pelo autor.

No Quadro 9 destaco o número de ocorrências de cada autor no conjunto. Como se vê,
a referência a Leandro Tocantins se dá nos títulos de sete dos nove trabalhos. Além de Arthur
Cézar Ferreira Reis, citado duas vezes nos títulos, Samuel Benchimol e Djalma Batista, uma
vez cada, percebe-se a presença de outro nome relevante no debate sobre Amazônia desde o
início do século XX, Euclides da Cunha.56
Também se depreende das informações que somente quatro dos acadêmicos são autores
ou coautores de mais de um trabalho. É o caso de Odenei Ribeiro, Tereza de Sousa Ramos,
Ricardo Lima da Silva, e Carlos Henrique Gileno, os três primeiros autores de teses; e o último
orientador de uma delas. Tomarei a análise das três teses como guia para tratar da variação do
estilo amazônico que elege como objeto de estudo esse conjunto de intelectuais da região e os
associa ao debate sobre Amazônia e seu desenvolvimento.
A tese e os artigos do sociólogo e professor da Ufam Odenei Ribeiro reúnem muitas das
questões que governam o conjunto dos trabalhos sobre a obra e a atuação do grupo de
intelectuais da Amazônia que venho destacando, sobretudo de Leandro Tocantins. Ribeiro
sintetiza um modo de análise que é central na produção de outros cientistas sociais sobre
Leandro Tocantins e sobre a rede de intelectuais e homens públicos da qual fazia parte. Ao
longo de sua tese, o sociólogo amazonense reflete a respeito das bases do pensamento de
Leandro Tocantins57 sobre a Amazônia e correlaciona essa reflexão a outro movimento – o
esforço para compreender a deriva da posição de Tocantins desde apoiador das teses do
nacional-desenvolvimentismo no período democrático (1946-1964) a defensor do modelo da
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Interessante notar que a análise interna das teses e artigos nos leva a concluir quanto à importância das
formulações de Euclides da Cunha tanto nesse conjunto, sobretudo como uma influência declarada na obra de
Leandro Tocantins, quanto em outro, aquele dos trabalhos de Marco Aurélio Coelho Paiva, em que o sociólogo
estuda as elaborações de escritores sobre Amazônia nas primeiras décadas do século XX. Percebe ali a centralidade
das representações de Euclides sobre a região. Euclides da Cunha realizou viagem à Amazônia chefiando a
Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento do Alto Purus que, depois de mais de seis meses de
expedição às nascentes do rio em 1905, conclui seus trabalhos. Segundo Willi Bolle (2005), o Relatório da
Comissão Mista Brasileiro-Peruana de reconhecimento do Alto Purus foi concluído por Euclides ainda no ano de
1905. E foi publicado rapidamente, já em 1906, pela Imprensa Nacional. Contrastes e confrontos (CUNHA, 2009)
e À margem da história (CUNHA,1975), livros publicados respectivamente em 1907 e 1909, compõem o conjunto
mais expressivo dos escritos sobre a Amazônia de Euclides da Cunha.
57
Leandro Tocantins é autor de vários livros sobre aspectos da cultura e da história da Amazônia. Dentre eles,
destacam se seu primeiro, O rio comanda a vida: uma interpretação da Amazônia (1952), Amazônia – natureza,
homem e tempo, que é de 1960, e Euclides da Cunha e o paraíso perdido (1968). Ocupou diversos cargos públicos.
Nasceu em Belém no ano de 1919 e faleceu no Rio em 2004.
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modernização conservadora da região amazônica e do país, já sob a ditadura civil-militar. Além
disso, põe destaque sobre tópicos caros às análises de Tocantins, como o da urgência de um tipo
de desenvolvimento da região atrelado aos ditames do governo autoritário, em resposta ao
pretenso esquecimento político e simbólico no âmbito nacional. Esses tópicos lhe parecem
relevantes não somente para a interpretação da obra de Tocantins, mas ainda do grupo de
intelectuais próximos a ele, sobre o lugar da região no cenário político nacional. Outro mote do
trabalho de Ribeiro é o de compreender os significados da atuação desses agentes enquanto
intelectuais e políticos no contexto que terminou marcado pelo golpe de 1964.
A tese Tradição e modernidade no pensamento de Leandro Tocantins possui como eixo
analítico principal o destaque e a interpretação proposta por Odenei Ribeiro a respeito das
categorias modernidade e tradição presentes na obra de Leandro Tocantins. O recurso aos
escritos autobiográficos do autor paraense é aporte metodológico relevante do trabalho. A
incorporação dessa fonte à pesquisa propõe interrogações quanto à importância das origens
familiares e de seu pertencimento de classe – primeiro como filho em uma família de
seringalistas e depois como intelectual – no processo de constituição de suas ideias sobre
Amazônia e, mais especificamente, sobre os caminhos que considerava viáveis para o
desenvolvimento da região.
Devido à centralidade das preocupações quanto ao desenvolvimento regional nas
interpretações de Tocantins sobre a Amazônia, Ribeiro reserva espaço no trabalho para
apresentar aos leitores os modelos de desenvolvimento para a região propostos pelo nacionaldesenvolvimentismo brasileiro no período democrático de 1946 a 1964, e as teses e ações
implementadas pelo projeto da modernização conservadora, patrocinado pela ditadura civilmilitar. A oposição entre os modelos adquire densidade à medida que os leitores percebem o
modo pelo qual Tocantins adere progressivamente às teses da modernização conservadora.
Sobre essa deriva de posição, Odenei Ribeiro chama atenção para a correlação entre as
elaborações das noções de tradição e modernidade ao histórico de atuação do paraense em
cargos públicos federais, desde o interregno democrático antes de 1964 até o período sob a
ditadura (RIBEIRO, 2012, p. 212).
É em busca dos nexos entre tradição e modernidade na imaginação de Tocantins sobre
a Amazônia que Odenei Ribeiro nos conduz à filiação do pensamento do autor sobre Amazônia
às perspectivas e entendimentos de Gilberto Freyre sobre modernismo e regionalismo:

As teses regionalistas propostas por Freyre tiveram papel relevante no processo de modulação
das experiências vividas por Tocantins na Amazônia profunda, transformando-as em ponto
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de partida para sua compreensão regional. A simetria entre a proposta intelectual do Recife e
sua experiência está ajustada à percepção do papel que a classe social (a qual pertence) e a
região Norte guardam no interior das lutas pela definição da cultura e identidade nacional.
Motivo pelo qual aquelas ideias constituíam a chave de sua interpretação da relação
região/nação, indicando uma das linhagens intelectuais mais fecundas de seu pensamento.
(RIBEIRO, 2012, p. 259).

Ao enfatizar a simetria entre a conceituação de Tocantins sobre Amazônia e as
propostas intelectuais regionalistas de Freyre, Ribeiro toma como foco a centralidade heurística
da noção de região na obra do autor. É influenciado pelas formulações em torno das noções de
raça e cultura na obra de Gilberto Freyre e pelo ponto de vista do autor pernambucano a respeito
do modernismo que Tocantins ancora sua produção intelectual dedicada a uma interpretação
sobre a Amazônia. Nos termos de Odenei Ribeiro: “as teses regionalistas assumem para
Tocantins a condição de vias legítimas para superar os estigmas atribuídos à região e, ao mesmo
tempo, retirá-la do ostracismo econômico e político” (RIBEIRO, 2012, p. 230). Imbuído da
missão58 de, enquanto intelectual da região e ocupante de cargos públicos, promover sua
integração social e política, seu crescimento econômico, Leandro Tocantins vê o esquecimento
da região no cenário nacional como a principal barreira para seu intento. Ribeiro argumenta a
respeito da centralidade do diagnóstico de Tocantins quanto ao abandono da região, de seu
esquecimento no cenário político brasileiro, para a compreensão dos sentidos da trajetória de
Leandro Tocantins como agente político e para a gestação e desenvolvimento de sua obra
intelectual. A amazonotropicologia, disciplina proposta por Tocantins para o estudo do trópico
amazônico, e tributária da lusotropicologia de Gilberto Freyre, surge nessa chave tanto como a
garantia de avanços no conhecimento sobre a região quanto viabilizadora de sua integração
específica ao “arquipélago cultural brasileiro”:

A preocupação de Leandro Tocantins com os problemas decorrentes da diversidade regional
brasileira e suas implicações culturais indica a adesão à proposta de estudo do sociólogo
pernambucano que toma a realidade brasileira como uma constelação de Brasis, isto é, um
Brasil uno e ao mesmo tempo diverso, sintetizado em Brasis, Brasil o arquipélago cultural
brasileiro. Nesse conjunto, a Amazônia é uma das ilhas do vasto arquipélago cultural
brasileiro, uma ilha ao mesmo tempo ecológica e sociológica exigindo uma compreensão
ajustada aos critérios de interpretação luso-tropicalista formulada pelo pensador
pernambucano. (RIBEIRO, 2015a).

58

Odenei Ribeiro utiliza na tese a noção de Karl Mannheim como uma das balizas em sua interpretação sobre a
obra e a atuação de Leandro Tocantis.
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Ao se debruçar sobre a formulação da amazonotropicologia, Odenei Ribeiro atenta para
a “validade heurística do esquecimento” (RIBEIRO, 2012, p. 252), para ele não somente
identificável na obra do paraense, mas ainda nas iniciativas de interpretação realizadas pela
intelectualidade regional quanto aos processos históricos da Amazônia no decorrer do século
XX.
A centralidade da ideia do “abandono” da Amazônia pelo Estado brasileiro ou o parco
conhecimento quanto a suas peculiaridades sociais, culturais e econômicas é revisitada por
Ribeiro em seus artigos (RIBEIRO et al., 2015, p. 3), compreendida enquanto central para a
produção da intelectualidade amazônida de meados do século XX. Além dos diagnósticos
conformados pela impressão do esquecimento e do abandono da região, se comprometeram, a
exemplo de Tocantins, com um programa político e intelectual que buscava formular um tipo
de integração da Amazônia aos processos sociais, econômicos e políticos do país (RIBEIRO,
2015a). Isso se verifica nessa vertente do estilo amazônico relacionada a interpretações de
intelectuais locais sobre desenvolvimento e integração da Amazônia.
A mobilização de questões relacionadas à obra e à trajetória de Leandro Tocantins, e ao
grupo de intelectuais com os quais sua obra mantém nexos, estão também no centro das
problematizações de outros pesquisadores reunidos por nosso trabalho de pesquisa.
Assim como os trabalhos de Odenei Ribeiro, as teses de Teresa de Souza Ramos e
Ricardo Lima da Silva59 possuem em seu cerne o estudo da atuação de Leandro como intelectual
e enquanto ocupante de cargos oficiais do governo federal, e também de Arthur Cézar Ferreira
Reis, no caso da tese de Silva.
Para Teresa Ramos, “resgatar o pensamento de Leandro Tocantins é uma oportunidade
de refletir sobre como o Brasil e a Amazônia foram explicados” (RAMOS, 2019, p. 12) e
sofisticar o entendimento quanto às correlações entre as elaborações de autores como ele e os
encaminhamentos e direções das políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, mirando
um tipo de desenvolvimento regional e nacional. Em sua tese, Ramos põe foco sobre um campo
das políticas do Estado brasileiro durante o período autoritário, o “âmbito da produção e da
divulgação cultural dentro e fora do país” (RAMOS, 2019, p. 12), no qual atuou Leandro
Tocantins como adido cultural brasileiro em Lisboa, entre os anos de 1970 e 1973,60
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Escritos diplomáticos e a Amazônia: Leandro Tocantins e a diplomacia cultural brasileira durante o regime
político militar no Brasil e Interpretações da Amazônia: o pensamento conservador em Arthur Cézar Ferreira
Reis e Leandro Tocantins, respectivamente.
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Tereza Ramos nos informa que Tocantins fora convidado para atuar no cargo pelo ex-ministro da Justiça, Luiz
Antonio da Gama e Silva, que então assumia a embaixada brasileira em Portugal (RAMOS, 2019, p. 74-75).
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sublinhando a importância do histórico do autor como divulgador da cultura amazônica para a
motivação do convite ao cargo, quanto já em sua atuação diplomática em Portugal.
Mas o que parece mais relevante na tese para os fins do argumento quanto ao estilo
amazônico que identificamos aqui é a reflexão de Tereza Ramos sobre as interpenetrações entre
a missão de Tocantins em relação à Amazônia – sua produção intelectual e militância pela
nacionalização do debate sobre a região – e seu trabalho como adido cultural. Com sua análise
do conjunto epistolar de Tocantins, Ramos consegue revelar sua atuação em uma rede de
sociabilidade que divulgava a produção cultural do Brasil na Europa e estabelecia elos com
artistas e produtores europeus no período. Para além disso, no entanto, repõe elementos para a
discussão a respeito da identificação e problematização que os acadêmicos da área do
pensamento social realizam quanto ao cerne da interpretação de autores como Tocantins sobre
a realidade amazônica. Adiciona informações acerca de seu entendimento (e apoio) quanto aos
planos de desenvolvimento da ditadura para a região. Nesse âmbito, a experiência de Tocantins
em Portugal, de um lado, era favorável à sua disposição por divulgar a Amazônia e inseri-la no
debate nacional e internacional e, de outro, era sinal de seu apoio ao tipo de modernização
patrocinada pelo governo autoritário para a região. O dado é destacado por Teresa Ramos, que
adiciona elementos ao investigar as ideias e atuação dos intelectuais amazônidas, à maneira do
estilo amazônico a que venho chamando a atenção aqui. Dois trechos destacados por Ramos de
cartas escritas por Tocantins são paradigmáticos do modo como o autor transitava intelectual e
politicamente naquela conjuntura. Uma das cartas fora enviada ao cineasta Cacá Diegues a
respeito da boa recepção em Lisboa de um de seus filmes, em festival de cinema brasileiro
organizado pelo Itamaraty em Portugal,61 em que o paraense recorre à imagem mobilizada por
um de seus interlocutores ao comparar o papel do festival para a apresentação da produção
cinematográfica nacional na Europa com o da rodovia Transamazônica para a integração
regional e cultural da Amazônia com o restante do país: “penso que o Festival abriu portas para
o filme brasileiro em Portugal. Claudio de Mello e Souza62 me disse que o Festival era a
Transamazônica do cinema brasileiro nestas terras” (TOCANTINS apud RAMOS, 2019, p.
160). A outra, endereçada a seu amigo Djalma Batista, médico amazonense, também autor de
obras de interpretação sobre a Amazônia, revela: “pelo que vejo a hora da Amazônia chegou.
Considero o governo Arthur Reis o marco decisivo dessa arrancada. Vai marcar na História o
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I Festival de Cinema Brasileiro, que aconteceu em Lisboa no período de 10 a 14 de dezembro de 1973 (GOMES,
2014, p. 197).
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Jornalista brasileiro, Mello e Souza trabalhou como correspondente na Europa na década de 1970.
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começo de uma nova era. Vamos ver se o governo João Walter estará à altura do desafio, e o do
Guilhon também” (TOCANTINS apud RAMOS, 2019, p. 99).
O destaque feito por Teresa Ramos dos trechos das cartas é certeiro ao sublinhar tanto
os sentidos do comprometimento de Tocantins em relação à inclusão da Amazônia como pauta
da agenda política brasileira, buscando-a retirar do esquecimento que ele associava à região no
contexto nacional, quanto seu beneplácito às políticas do governo da ditadura para um tipo de
desenvolvimento da região, com elogio ao projeto da rodovia Transamazônica, um dos eixos do
plano de integração e desenvolvimento da Amazônia conforme a concepção dos militares. As
cartas põem em relevo o entusiasmo de Tocantins com as ações de Arthur Cézar Ferreira Reis
como governador biônico do Amazonas nos primeiros anos da ditadura.
O esforço pela problematização sociológica dessa relação e de sua relevância na
conformação de um grupo de intelectuais – do qual Tocantins e Reis faziam parte – que propôs
interpretações da Amazônia, que mantinha como estratégia de atuação política e intelectual a
inserção do debate sobre o desenvolvimento da região no cenário nacional e que ocupou
relevantes cargos em instituições estatais desde o período democrático, de 1946 a 1964, até a
ditadura parecem fundamentais para divisarmos uma agenda acadêmica comum ao maior
conjunto de trabalhos do estilo acadêmico amazônico na abordagem sobre a Amazônia. Tratase de uma agenda que põe no centro das análises a produção intelectual local sobre a Amazônia.
No caso de Odenei Ribeiro, foi já durante o mestrado realizado na Unicamp que o tema regional
e a produção dos intelectuais da Amazônia entraram em seu horizonte intelectual. A esse
respeito, Ribeiro discorreu durante a entrevista realizada o final de 2019:

No decorrer das disciplinas, eu fui me encontrando com os professores e eles foram me
sugerindo que seria interessante um tema que valorizasse aspectos nacionais, mas um tema
da região que fosse relevante no processo de formação nacional e que estivesse articulado a
uma dinâmica internacional. Foi aí que surgiu, em uma conversa com o professor Renan
Freitas Pinto, em que ele me sugeriu vários autores, o Artur César Ferreira Reis, o Leandro
Tocantins, o Álvaro Maia. E interessante: você tem que sair para conhecer sua região. A partir
daí eu me deparei com uma ampla bibliografia de intelectuais que produziram sobre
Amazônia. […] A gente vai começando a depurar essa literatura e aí eu me concentrei, me
centrei num livro do Leandro Tocantins que achei muito interessante, O rio comanda a vida.
Fui ler O rio comanda a vida e aquilo me soou como um manifesto amazônico, porque ele
estava de certa forma dialogando com o “Discurso do rio Amazonas” proferido por Getúlio
Vargas, que só mais tarde eu vim conhecer. (RIBEIRO, 2019, p. 2-3).

Somam-se ainda nesse âmbito os trabalhos de pesquisadores como Ricardo Lima da
Silva, sua tese de doutorado e artigos assinados com colegas, Carlos Gileno, em coautoria com
outros acadêmicos, e a própria Teresa Ramos, com textos elaborados em parceria com outros
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pesquisadores e publicados em periódicos científicos. Em tal conjunto de textos, Leandro
Tocantins e Arthur Cézar Ferreira Reis constituem o cânone principal, embora outros autores
amazônidas como Djalma Batista e Samuel Benchimol tenham suas obras e trajetórias em
destaque.
Examinar o conjunto de trabalhos desenvolvidos pelos pesquisadores Ricardo Lima da
Silva, Carlos Gileno – que assinam artigos em parceria63 – e seus colegas é, por sua vez, meio
eficaz para pôr em outra perspectiva as contribuições dos autores canônicos, localizando-as na
tradição do pensamento conservador brasileiro. Os trabalhos desses acadêmicos abordam as
peculiaridades do pensamento conservador no contexto específico da região amazônica no
século XX. A emergência das vozes identificadas com o conservantismo na região, ainda na
primeira metade do século passado, é também entendida por esses pesquisadores como reação
ao período de decadência econômica e de perda de relevância política da região, decorrente da
acentuada queda da exportação do látex. A consideração de Odenei Ribeiro quanto ao fato de
que “retirar a Amazônia do abandono a que foi relegada pelo governo federal é que produziu o
fio orientador do pensamento social de Araújo Lima, Arthur Cézar Ferreira Reis, Djalma Batista
e Leandro Tocantins” (RIBEIRO, 2015, p. 5) é reiterada pelas análises de Carlos Henrique
Gileno, Rodrigo Dantas de Medeiros e Ricardo Lima da Silva, para os quais a particularidade
do pensamento conservador na Amazônia “só pode ser compreendida dentro do contexto da
crise da economia extrativista da primeira metade do século XX e da tentativa das elites locais
– e dos intelectuais – de organizarem novos caminhos para o desenvolvimento regional”
(GILENO; MEDEIROS; SILVA, 2019, p. 176).
Desse modo, pode-se apontar que o cerne dos diagnósticos e das sínteses desse grupo
de intelectuais sobre a Amazônia é a identificação do atraso econômico em relação às outras
regiões brasileiras desde a vertiginosa queda dos valores de exportação da borracha, além do
consequente esquecimento da região nos debates relacionados ao planejamento estatal e a
ausência de formulação e implementação de políticas federais. Para eles, só seria possível
diminuir a desigualdade com a integração da Amazônia na agenda nacional por meio da
implementação de um planejamento federal, com a criação de instituições que trouxessem à luz
as peculiaridades da vida social, cultural e econômica e com o investimento de recursos de
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Federal do Amazonas e iniciou sua formação acadêmica na Ufam, onde graduou-se em ciências sociais e tornouse mestre em sociologia.
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fomento a atividades econômicas tradicionais da região ou a introdução de novos setores de
atividades estratégicas para o país. Nos termos de Ricardo da Silva:
O conservadorismo dos autores se materializa nas ideias de culturalismo conservador:
valorização da sociedade surgida com a colonização lusitana na Amazônia; no
conservantismo estatista: quando transfere para o Estado a tarefa de agente civilizador do
espaço amazônico; e no reformismo ilustrado: ao defender mudanças sociais lentas e graduais
amparadas por uma elite esclarecida. (SILVA, 2020, p. 16).

Além dessa manifestação do estilo amazônico que examina as obras dos intelectuais
amazônidas que tiveram sua atuação pública vinculada aos governos autoritários da ditadura
civil-militar, há outras duas variantes nos trabalhos de pesquisadores da região Norte que
compõem o mosaico dessa produção sobre o tema.
Uma delas é a que se verifica especialmente nos trabalhos de outro professor do
Departamento de Sociologia da Ufam, Marco Aurélio Coelho Paiva. Paiva dedica-se à análise
das obras de literatos e ensaístas das primeiras décadas do século XX e de suas visões e
representações sobre Amazônia. Mesmo recusando perspectivas teóricas dirigidas a olhares
mais abrangentes sobre Amazônia ou sobre seu desenvolvimento, seus trabalhos compõem um
panorama de problematizações sociológicas sobre a imaginação de escritores da Amazônia
sobre a região.
A outra é uma vertente que se ocupa de pensar a existência de tradições intelectuais e
acadêmicas sobre Amazônia, seja nas bases da formação do pensamento social da Amazônia –
o caso das formulações de Ernesto Renan Freitas Pinto –, seja na reconstituição de uma
linhagem de investigações sociológicas de corte marxista sobre a temática, com a tese de Luiz
Fernando de Souza Santos.
E, se até agora, grosso modo, os textos arrolados para interpretação permitiram a
visualização de um nexo em torno da problematização dos entendimentos sobre o
desenvolvimento da região, o olhar ao restante da produção analisada no capítulo exige que
façamos um certo deslocamento. Pois, enquanto o universo temático das primeiras quatro teses
e dos artigos examinados até aqui é o da problematização dos planos e projetos de
desenvolvimento para a Amazônia, em articulação ao do exame das posições intelectuais e
políticas do grupo de intelectuais conservadores, os escritos que analisamos de autoria de Marco
Aurélio Coelho de Paiva, de Luiz Fernando de Souza Santos, Edna Castro, Maria Stella Facíola
Pessoa Guimarães e Ernesto Renan Freitas Pinto possuem como foco de estudo uma produção
intelectual sobre a Amazônia que nos pareceu distinta. Esse conjunto de trabalhos também tem
como objeto as obras de escritores, intelectuais e acadêmicos sobre Amazônia, mas que, nesse
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caso, não tem na problemática do desenvolvimento o principal eixo de suas interpretações. As
pesquisas se voltam às representações literárias, às reflexões sobre Amazônia no cenário
acadêmico ou mesmo à busca pelo tema nas obras estudadas. Aqui fica ainda mais evidente a
agenda acadêmica de conferir visibilidade, trazer ao cenário novas vozes e posições intelectuais
– sobretudo de amazônidas – sobre a região e mesmo destacar no debate acadêmico a temática
amazônica.
Propomos que nos debrucemos sobre esse outro conjunto empírico, inicialmente
também a partir das teses – no caso atual, são duas – para incluir junto ao exame delas nossa
interpretação sobre os artigos destacados no parágrafo anterior. Em sua tese O papagaio e o
fonógrafo: a Amazônia nos prosadores de ficção (1908-1931), Coelho de Paiva realiza estudo
sobre os modos de apropriação do tema Amazônia por escritores de ficção nas primeiras décadas
do século XX. Luiz Fernando de Souza Santos, por seu turno, investiga em sua tese, Entre o
mágico e o cruel: a Amazônia no pensamento marxista brasileiro, as características de linhagem
intelectual marxista na Amazônia relacionada a uma vertente dos estudos da Escola Sociológica
Paulista.
Os dois autores são professores do departamento de Sociologia da Ufam. Ambos
defenderam suas teses em programas de pós-graduação de universidades paulistas. Paiva no
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. Santos no Programa
de Pós -Graduação em Sociologia da Universidade Estadual de Campinas.64
Entre o mágico e o cruel: a Amazônia no pensamento marxista brasileiro é tese de
2018. Nela, Souza Santos realiza reflexão sobre os significados e impactos dos estudos de
autores da Escola Sociológica Paulista e acadêmicos amazônidas vinculados a essa tradição
sobre a temática da Amazônia. Embora analise os trabalhos de autores como Florestan
Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni e Francisco de Oliveira, as pesquisas de
José de Souza Martins sobre a realidade cotidiana dos trabalhadores e a condição social do
trabalho na Amazônia constituem a âncora da teorização do autor e o objeto principal de sua
atenção. Para ele, a Amazônia como tema possuiu potencial heurístico enquanto objeto de
pensamento para engendrar reflexões desses acadêmicos sobre região, nação e globalização.
Assim, seu texto contém capítulos dirigidos: a) a rastrear a tradição político-intelectual marxista
na Amazônia desde o final do século XIX; b) à constituição do que veio a ser conhecido a
posteriori como Escola Sociológica Paulista e seus movimentos até o encontro com a temática
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amazônica; c) ao desenvolvimento de uma tradição de estudos marxistas na Amazônia a partir
da interlocução com as pesquisas da Escola Sociológica Paulista. Concomitante a esse
movimento principal, um outro informa a tese, o da construção da Amazônia como “artefato
sócio-histórico-cultural” e como “momento do mundo” (SANTOS, 2018, p. 84, 284).
O princípio teórico-metodológico captado pelo sociólogo da Ufam em sua apreciação
dos estudos da tradição marxista na Amazônia, seja do que ele nomeia “sociologia chegante”
(da Escola Sociológica Paulista) seja do que chama de “marxismo que vem de dentro”, é a
mirada que incorpora às análises sociológicas sobre a região as vozes e os pontos de vista dos
segmentos populares, revelados em sua oposição ou resistência aos projetos de
desenvolvimento de caráter autoritário ou excludente na região, no período em que o Brasil era
governado pela ditadura civil-militar.
A tese de Luiz Fernando de Souza Santos incorpora e interpela uma vertente de
pesquisas que legitimou e reconheceu atores sociais locais, seus pontos de vistas e seus
movimentos de organização política e social, dando vida ao que os projetos de desenvolvimento
econômico e integração da região viam como a realidade a ser superada na Amazônia. Para
Santos, um projeto intelectual e político reconhecível nos dois conjuntos de autores aos quais
se dedica é o de conferir visibilidade aos segmentos subalternos, visibilidade ao que devia ser
esquecido – nos termos que venho usando aqui – na Amazônia (SANTOS, 2018, p. 21, 45, 116,
126).
Ao pôr em evidência os objetos e seus modos de apropriação dos acadêmicos paulistas
e amazônidas sobre aspectos da vida social na Amazônia, a tese, por sua vez, destaca
intelectuais e acadêmicos da região e vincula-os a uma linhagem interpretativa que transcende
os limites da institucionalização acadêmica. Tal importante dimensão do texto de Santos
permite que nos aproximemos do que me parece ser elemento de fundo do projeto intelectual
presente nos trabalhos não somente dele, mas também de seu colega Marco Aurélio Coelho de
Paiva: conferir visibilidade a pesquisadores, ensaístas e literatos da Amazônia e considerar
analiticamente suas obras, atentando aos modos pelos quais essas se articulam com os fluxos e
movimentos presentes nas cenas literária e acadêmica nacionais. Luiz Fernando de Souza
Santos assim se refere sobre essa agenda de pesquisas comprometida com a visibilização da
produção intelectual da Amazônia:

Há um outro lugar que se distingue mesmo a partir daqui. Mas o desafio é esse, e eu acho
que o pensamento social contribui muito, as chaves teóricas, metodológicas que a gente tem
aí, me ajudam a pensar nisso num outro olhar, em busca de uma outra direção. Como o que
é produzido aqui também não pode se autocondenar e nem se deixar condenar pela ideia de
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que isso é uma produção regionalista – esse é um grande desafio – mas de mostrar que isso
está articulado com o todo que a gente produz no pensamento social e nas ciências sociais.
[…] Por isso que eu fiz esforço na tese para fazer esse percurso, para mostrar que de fato isso
está para além de uma produção regionalista e que isso se articula com uma produção das
ciências sociais, mas se articula de uma forma a ter em tela a ideia de que existe, por um
outro lado, um processo de colonização do saber. E esses autores estão nesse esforço de
ruptura com isso. (SANTOS, 2019, p. 10).

Parece-nos adequado nessa altura do capítulo chamar a atenção da leitora e do leitor aos
trabalhos escritos em coautoria por Maria Stella Facíola Guimarães e Edna Castro. Já
destacamos nesse e no capítulo anterior o fato de as duas pesquisadoras atuarem na UFPA –
Castro é professora da universidade e Maria Stella Guimarães cursou mestrado e doutorado na
instituição –, e destoarem assim da maior parte dos pesquisadores de Amazônia com trabalhos
analisados aqui. Apontamos ainda, no capítulo anterior, como há sinais de interlocução
acadêmica entre professores da Ufam e da UFPA e mesmo interconexões das pesquisadoras
com pesquisadores que associamos ao estilo acadêmico identificado nos trabalhos do Sudeste.
Ressaltamos agora de que modo seus estudos, reunidos nos dois artigos sobre os quais nos
debruçamos aqui – “Benedito Nunes e reflexões sobre a Amazônia”, publicado em 2011, e
“Benedito Nunes e a Amazônia: reflexões sobre o uso da técnica e questões ambientais”, de
2014 –, reforçam um dos sentidos presentes nos trabalhos do estilo amazônida: o da valorização
das vozes locais, de intérpretes amazônidas sobre as representações da Amazônia.
Mas, no caso dos estudos das duas autoras, a operação intelectual não traz à tona um
intelectual amazônida com pouca circulação nas outras regiões do país. Pelo contrário, trata-se
aqui do filósofo brasileiro Benedito Nunes. Nascido no Pará, onde também se estabeleceu ao
longo de grande parte de sua vida, Nunes possui trabalhos voltados à reflexão sobre temas da
filosofia ocidental e sobre alguns de seus principais expoentes. Dedicou-se ainda à elaboração
de livros e ensaios críticos sobre as obras de importantes escritores brasileiros, como são os
casos de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Oswald de Andrade (CASTRO;
GUIMARÃES, 2011, p. 410).
As autoras nos informam quanto à fortuna crítica em torno da obra de Benedito Nunes,
sobretudo em relação à sua produção intelectual dedicada a refletir sobre as obras dos escritores
brasileiros e de filósofos do cânone ocidental (CASTRO; GUIMARÃES, 2011, p. 411). O que
se nota nos artigos é, por outro lado, o esforço por identificar, recuperar e mobilizar as
observações algo dispersas de Nunes a respeito da Amazônia. A partir de um cuidadoso trabalho
de pesquisa na obra do filósofo, mas também desde mergulhos a seus arquivos pessoais, as
autoras apresentam nos artigos as sínteses de Nunes sobre sua cidade natal e sua região, em um
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esforço que parece nos conduzir como que na contramão dos sentidos e dos desdobramentos
mais usuais e reconhecidos da obra de Benedito Nunes.
Por isso mesmo, a pergunta fundamental explícita no primeiro dos artigos, “Benedito
Nunes e reflexões sobre a Amazônia”, mas que, em nossa visão, subjaz de modo mais amplo o
olhar das autoras à obra do professor paraense é: “Emerge da obra de Benedito uma
compreensão da Amazônia?” (CASTRO; GUIMARÃES, 2011, p. 412). Em torno dessa
questão, as autoras propõem uma aproximação à obra do autor e sondam as possibilidades de
um estudo sobre o acervo documental e sua obra de modo a que se passasse a tomar Benedito
Nunes também como um intérprete da Amazônia e incluindo seu olhar à região ao conjunto de
“obras amazônicas” de autores como Euclides da Cunha, Dalcídio Jurandir, Leandro Tocantins,
Charles Wagley, Eduardo Galvão e Djalma Batista (CASTRO; GUIMARÃES, 2011, p. 417). É
relevante notar que a aproximação que as autoras promovem à obra de Nunes em busca de suas
reflexões sobre Amazônia é feita buscando incluir o autor paraense ao cânone de intérpretes da
Amazônia, que em parte é objeto dos trabalhos de pesquisa analisados aqui e associados ao
estilo amazônida, mas também dos trabalhos que analisaremos no próximo capítulo (caso de
Charles Wagley, objeto de estudo de Marcos Chor Maio).
Mas se já atentamos ao mote fundamental dos estudos, o da identificação sobre uma
“compreensão da Amazônia” na obra de Nunes, e sua associação com o conjunto de autores de
acima, o tema que as autoras propõem como norte dessa busca pela Amazônia nos escritos do
autor é o do desenvolvimento. Como vimos, o desenvolvimento (assim como o esquecimento)
é a problemática a partir da qual são elaboradas boa parte das obras analisadas pelos acadêmicos
relacionados aos estudos do pensamento social. As autoras indagam, assim, se o seu
“pensamento pode ser útil aos programas de desenvolvimento da Amazônia, à altura da
complexidade da região?” (CASTRO; GUIMARÃES, 2011, p. 412).
Assim, com esses contornos, somos informados da pesquisa realizada nos escritos de
Benedito Nunes em busca das categorias “Amazônia”, “Belém” e “Pará” e de conceitos
relacionados ali à história, à sociedade e à cultura na Amazônia. Os resultados da investigação:
um conjunto de 11 textos – em livros, ensaios e artigos publicados na imprensa – em que Nunes
aborda o tema amazônico (CASTRO; GUIMARÃES, 2011, p. 419-423).
Se esse primeiro artigo possui caráter de aproximação à obra de Nunes e às
possibilidades de uma pesquisa que ainda se desenhava e que começava a ser desenvolvida, o
segundo artigo já é um desdobramento do estudo detido a um dos 11 textos elencados no
primeiro. Trata-se do prefácio escrito por Benedito Nunes ao livro A casa e suas raízes: ensaios
sobre ecologia, economia e “ecomenia”, de Armando Mendes. Intitulado “À margem do livro”,
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o prefácio é analisado no artigo desde o peculiar investimento intelectual de Nunes ao tema do
livro – modelos alternativos de desenvolvimento à Amazônia e uso de técnicas de redução de
impactos ao meio ambiente na região – ao destaque que o filósofo dá à trajetória de sua relação
de amizade com Armando Mendes.
A respeito do primeiro ponto, Maria Stella Guimarães e Edna Castro atentam para o
modo pelo qual Nunes arma sua reflexão sobre as técnicas do desenvolvimento e sobre ecologia
na Amazônia sublinhando as diferenças de seus pressupostos de análise sobre tais questões em
comparação aos de Armando Mendes. Enquanto este passara a refletir sobre a ecologia e novas
técnicas para um desenvolvimento alternativo da região a partir de uma reflexão muito comum
aos intérpretes abordados ao longo desse capítulo, a do desenvolvimento regional, Nunes realiza
uma pequena genealogia de suas preocupações quanto à ecologia e ao desenvolvimento na
região, remetendo-se à filosofia de Martin Heidegger, um dos pensadores que mereceram mais
atenção ao longo de sua obra. Assim, Guimarães e Castro sintetizam quanto ao específico
envolvimento de Nunes à ecologia desde a ontologia heideggeriana:
Benedito deixou claro o motivo da sua atenção pela questão ecológica. Ora, um problema é
ontológico porque pertence à ontologia, uma parte da filosofia que trata do ser enquanto ser.
Na filosofia existencial, a ontologia toma o modo de ser do próprio homem como objeto
principal de reflexão. Para Benedito, a “ontologia de Heidegger nasce da finitude humana
interpretada em função do tempo” (Nunes, 2009, p. 76). Se há esquecimento do ser, o homem
não reflete sobre seu próprio modo de ser, não coloca tal questão a si próprio, não há reflexão,
e sim alienação. (CASTRO; GUIMARÃES, 2014, p. 167).

As autoras nos demonstram, portanto, como é de seu lastro enquanto filósofo e estudioso
da obra de Heidegger que Nunes promove seu olhar à ampliação e ao uso de técnicas e
tecnologia ocidentais ao redor do mundo e em específico na Amazônia, assim como inclui
interrogações quanto aos problemas ambientais que decorrem do excesso e do descomedimento
humanos e que põem em risco a própria continuidade da vida no planeta (CASTRO;
GUIMARÃES, 2014, p. 168-169).
As autoras nos apontam ao longo do artigo como, ao cotejar as perspectivas sobre
ecologia e desenvolvimento na Amazônia de Armando Mendes no livro que então prefaciava,
Benedito Nunes faz uso de seu amplo conhecimento sobre a obra do autor, que elas nos
informam ser seu amigo dileto, e da filosofia de Heidegger para relacionar novas perspectivas
à reflexão sobre o tema amazônico. Captam e destacam o impulso intelectual de Nunes para
aproximar e cruzar a produção de um amazônida sobre a região à de um autor canônico da
filosofia ocidental e sublinham como esse encontro anima novas perspectivas de reflexão sobre
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as questões do desenvolvimento na região e mais amplamente sobre a Amazônia e suas
representações.
O mote de articular as elaborações de escritores e ensaístas sobre Amazônia com
reflexões sobre autores e obras canônicas do pensamento ocidental e da cena literária brasileira
é presente também nas obras Marco Aurélio Coelho Paiva e Ernesto Renan Freitas Pinto.
A tese de Marco Aurélio Paiva, defendida em 2005 no Programa de Pós-Graduação em
Sociologia da USP e publicada em 2010 em Manaus, é composta por interpretação acerca do
conjunto de imagens e representações de escritores das primeiras décadas do século XX sobre
a Amazônia que opõem “paraíso terreal” ao “inferno verde”. Segundo os resultados de sua
pesquisa, a relação que subjaz essa oposição imagética é mais propriamente aquela entre
natureza e cultura.
Para dar conta de seu projeto, o sociólogo elege um período a ser estudado – as primeiras
décadas do século XX – e toma como objeto de seu estudo autores da prosa de ficção cujas
obras contenham reflexões sobre Amazônia. Fiel ao seu método de “interligar o nível simbólico
das representações literárias com a própria movimentação dos criadores dentro de um espaço
social bem determinado” (PAIVA, 2010, p. 31) e atento, portanto, à leitura minuciosa e à
interpretação dos andamentos e da composição dos elementos internos das obras que analisa,
bem como às trajetórias desempenhadas por seus autores no então nascente campo literário
amazônico, Paiva reflete sobre os modos de linguagem e representação da Amazônia desde o
período de preponderância do que nomeia “linguagem verde” até a revelação, pelas obras de
ficção, das peculiaridades de sua realidade social, cultural e política.
Também os seis artigos de sua autoria a compor o conjunto de nossa análise no capítulo
iluminam o programa de pesquisa do sociólogo. Textos que se dedicam, como a tese, ao estudo
das trajetórias e das fórmulas estéticas criadas por autores como Péricles Moraes, Gastão Cruls,
Mário Ypiranga Monteiro, Alberto Rangel, Abguar Bastos e Raimundo Moraes, mobilizadas
para representar literariamente a Amazônia e suas peculiaridades em um ambiente tanto de
transição e crise políticas – como o dos intelectuais conservadores analisados pelos acadêmicos
do primeiro conjunto – da República Velha para o período varguista quanto de efervescência
cultural e intelectual, marcada pela ascensão das posições modernistas e pela “ambiguidade de
uma crítica literária cindida entre passadistas e modernos” (PAIVA, 2015, p. 107). Em comum,
cinco dos artigos iluminam os modos pelos quais os literatos elaboraram soluções estéticas e
criativas sobre a Amazônia, que são analisadas com detalhe em uma perspectiva textualista, e
transitam em meio a querelas intelectuais cujas balizas são estabelecidas desde a crítica
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modernista que se firmava no país (PAIVA, 2015, p. 106-107; 2016, p. 246-248; 2006, p. 9-11;
2008, p. 177-179; 2016, p. 243-244).
A exceção a esse enquadramento temporal e temático relacionado aos modos de
apropriação e/ou reação ao modernismo por autores cujas obras se desenvolveram nas décadas
de 1920 e 1930 se dá com o artigo “O sertão amazônico: o inferno de Alberto Rangel”,
publicado no ano de 2011, em que Paiva analisa as elaborações de Rangel em torno da
Amazônia, expressas em seu famoso livro Inferno verde, e sonda, a partir disso, a emergência
de outra baliza de imaginação sobre a região naquelas décadas, e abordada em sua tese, a
representação infernista da Amazônia. É em busca de meios para interpretá-la que o sociólogo
convida seus leitores a refletir sobre dois “eixos de abordagem” com que enquadra sua análise
sobre o livro: “primeiro, a partir de uma perspectiva horizontal, […] um desdobramento
narrativo dos diferentes contos”, em que as narrativas sugerem a inserção progressiva pelo
narrador na realidade amazônica e em seus conflitos sociais; e “uma segunda perspectiva
analítica, e seguindo uma linha vertical, a relação entre natureza e cultura surge como o fulcro
central de todas as tramas contidas no livro” (PAIVA, 2011, p. 345) e ilumina a filiação de
Rangel à estética naturalista em voga na virada do século XIX para o XX.
Os estudos de Paiva animam a perspectiva que norteia o capítulo. Os conjuntos de
representações literárias sobre a Amazônia com as quais lida conduzem-no a perceber ali a
existência de oposições ou, nas palavras dele, “termos com conotações díspares e opostas”. Para
ele, a literatura da região lidou, desde sua constituição inicial, com as representações da
presença superlativa da natureza – em destaque na obra de Alberto Rangel, por exemplo – e
com a recorrência das visões e projetos para “civilizar, modernizar, sanear” a Amazônia. O que
se depreende das formulações de Rangel sobre a região, além disso, são a força e a presença do
estilo de Euclides da Cunha no olhar à Amazônia. Como aponta Paiva, já mesmo a aposta de
Rangel ao compor um livro de contos pareceu ao próprio Euclides reforçar seus argumentos
“acerca de uma natureza passível de ser conhecida somente aos pedaços”, o que registrou no
famoso prefácio65 ao livro (PAIVA, 2011, p. 341).
Não é somente no artigo sobre a representação infernista da Amazônia composta por
Rangel, no entanto, que Paiva sublinha a centralidade da obra de Euclides para a produção
intelectual que estuda. Enquanto problematiza as elaborações dos literatos sobre Amazônia em
relação ao projeto modernista, Paiva atenta ao tratamento que os autores promovem – de
reiteração e rechaço – às proposições e ao estilo da “obra amazônica” do autor fluminense. Para
65

Euclides escreve ali: “Para vê-la [a Amazônia] deve renunciar-se ao propósito de descortiná-la. Tem-se que a
reduzir, subdivindo-a, estreitando e especializando” (CUNHA, 2008, p. 22).

129
ele, a “visão fortemente emoldurada pela tradição literária e pelos escritos amazônicos de
Euclides da Cunha”, em que está presente “a mescla entre estética e ciência” (PAIVA, 2015, p.
107), tornou-se chave para a compreensão da realidade amazônica. O destaque à recorrência da
influência de Euclides nas obras que analisa se dá em quatro dos seis artigos de sua autoria,
excetuando-se aqueles em que se debruça sobre obras de Abguar Bastos e de Mário Ypiranga
Monteiro (PAIVA, 2017, p. 107; 2019, p. 262; 2011, p. 341; 2016, p. 230).
Apesar disso, Paiva procura distanciar-se das perspectivas de análise que pretendam
delinear familiaridades entre autores ou horizontes de compreensão quanto a macroprocessos
ou ideias em torno deles – como parece ser o caso do desenvolvimento da Amazônia para parte
dos estudos que visitamos aqui –, que não sejam as das próprias obras que analisa. Suas palavras
em entrevista concedida a mim ajudam a esclarecer o ponto:

Eu abro mão sem nenhum problema de uma perspectiva mais pretensiosa de uma grande
narrativa sobre Amazônia. Eu abro mão disso. O que eu falo é dos autores específicos e das
obras específicas. […] para muitos aqui que têm uma outra perspectiva de pensamento social,
talvez passe batido, porque a pretensão é muito grande e aí você acaba abrindo mão de
mergulhar mais verticalmente num autor, numa obra. E que pode muito mais até do que uma
visão pretensiosa, mais abrangente. (PAIVA, 2019).

Os trechos que cito são ilustrativos de uma posição teórica adotada pelo sociólogo que
articula seus estudos de sociologia da cultura à crítica literária, o que lhe permite aprofundarse, de um lado, no exame das obras literárias e, de outro, na pesquisa sobre as trajetórias dos
autores nos contextos sociais em que circulavam. Assim, a atuação de Paiva distingue-se de
seus colegas, cujo foco temático é o das ideias sobre o lugar da região amazônica no
desenvolvimento capitalista brasileiro e internacional ou na formação nacional. Isso não o
impede, como vimos, de captar com seu olhar às obras que estuda as tensões, continuidades e
oposições que, por outro lado, fazem sentido quando cotejadas com aquelas identificadas ao
tema amazônico de um modo mais abrangente.
Quanto à consolidação dessa agenda de trabalho, nossa pesquisa revela o papel central
de outro acadêmico com produção identificada sobre a Amazônia incluída aqui. Trata-se de
Ernesto Renan Freitas Pinto, professor da Universidade Federal do Amazonas desde a década
de 1970. Apontado como referência fundamental por todos os entrevistados da Ufam por seu
trabalho no reconhecimento e no estudo de autores do pensamento social na Amazônia, bem
como na articulação com os estudos do pensamento social desenvolvidos por autores como
Élide Rugai Bastos e Octavio Ianni, Freitas Pinto é autor dos artigos “O pensamento social
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brasileiro na Amazônia”, “Os canibais de Montaigne”, “A viagem das ideias” e “Geografia do
exótico”, além de ter escrito outros numerosos textos dedicados a variados temas do
pensamento social brasileiro.
Ao mesmo tempo em que sua atuação acadêmica é chave para compreendermos um
movimento, como apontei no capítulo 2, de encontro entre a área do pensamento social, o tema
amazônico e um conjunto de autores com obras sobre Amazônia, seus trabalhos possuem um
aspecto fundamental para nosso trabalho: o da busca por sínteses e olhares panorâmicos sobre
o mosaico de estudos e interpretações sobre Amazônia. É com seus trabalhos que se voltam à
reflexão sobre os significados e o alcance das interpretações sobre Amazônia, que Freitas Pinto
identifica uma cristalização das categorias de explicação, ideias matrizes que informam até hoje
a imaginação sobre a região. Para ele:

O processo de formação do pensamento que construiu a Amazônia, como um espaço natural
e cultural, bem ao longo desses cinco séculos produzindo e continuamente reinventando, a
partir de um conjunto relativamente limitado de ideias, as percepções que se tornaram as mais
persistentes, dentro certamente do quadro mais amplo e diversificado da geografia do Novo
Mundo […] as ideias matrizes que foram historicamente se configurando para constituir esse
núcleo a partir do qual vêm sendo geradas as noções diferencias entre civilização e barbárie.
(PINTO, 2008, p. 13).

Examinar mais detidamente a sua produção é perceber seu longo comprometimento com
investigações e análises sobre a história das ideias que, a seu ver, conformaram o pensamento
social sobre a Amazônia. Para isso, mobiliza e busca articular em suas análises autores
estrangeiros e brasileiros tão diversos que dedicaram suas obras desde a pensar a alteridade, na
perspectiva dos encontros dos europeus com outros povos ao redor do mundo, até os processos
de desenvolvimento e integração da Amazônia. É assim que o professor reúne, em seu olhar
sobre o pensamento social na Amazônia, estudos sobre Michel de Montaigne, Hegel, La
Condamine, João Daniel, Euclides da Cunha, Theodor Koch-Grünberg, Djalma Batista e outros.
Em sua visão, é com o estudo da história dessas ideias manejadas por autores relevantes na
constituição do pensamento moderno em relação ao Novo Mundo que se pode identificar tais
matrizes da imaginação sobre a Amazônia:
A Amazônia como um dos espaços mais característicos do Novo Mundo esteve, desde o
início da construção da filosofia do mundo moderno, presente nas reflexões em torno de
temas como o surgimento da sociedade e do Estado, do reconhecimento da desigualdade entre
os homens e os povos, das novas geografias, e continua a fornecer alimento para a recriação
de novas polarizações, como a recriação do bom selvagem em ideias como as de “povos da
floresta” e de “ribeirinhos”, portanto de um novo romantismo social. O desenvolvimento das
matrizes do pensamento ocidental, que se aproximam e se envolvem com o conjunto de ideias
que constituem o pensamento social sobre a Amazônia. (PINTO: 2008, p. 15).
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A agenda intelectual de Ernesto Renan Freitas Pinto, movida pela iniciativa de refletir
sobre tais núcleos de ideias do pensamento social sobre a Amazônia e baseada no estudo e na
mobilização de obras e trajetórias de pensadores e intelectuais, entre as quais de autores
amazônidas pouco conhecidos no meio acadêmico, nos remete às características mais gerais da
produção acadêmica que analisamos no capítulo. Seja porque, como a maior parte dela, toma
como objeto de pesquisa primordial as ideias de autores e intérpretes da região como elemento
de articulação ao tema amazônico, seja em razão de nos apontar a caminhos de reflexão sobre
sentidos transversais a tais abordagens sobre o tema da Amazônia nos estudos da área do
pensamento social.
Vimos nesse e no capítulo anterior a centralidade da atuação de Freitas Pinto no
movimento de aproximação do tema amazônico aos estudos relacionados à área do pensamento
social e no processo que consolidou uma agenda identificável de investigações em torno do
tema, por meio do exame das trajetórias dos pesquisadores de Amazônia reunidos sob o que
chamamos de estilo amazônida, pela análise interna do conjunto de textos que compõem sua
produção, mas também desde a realização das entrevistas.
Mas, para além disso, ao tomarmos para análise a produção do acadêmico de Manaus,
percebemos a importância de seu trabalho por problematizar categorias recorrentes nas
formulações de um conjunto de autores identificados por ele como relevantes para a formação
do pensamento social sobre a Amazônia. Para ele, como vimos, o núcleo dessas ideias e
categorias explicativas sobre a região gira em torno de elaborações e reelaborações da oposição
das noções de civilização e barbárie (PINTO, 2008, p. 13).
Os objetos das pesquisas que constituem o estilo amazônida, apesar das distinções que
buscamos expor ao longo do capítulo, são construídos em relação a ideias, obras e trajetórias
de autores amazônidas sobre a Amazônia. Esse marcador é relevante não somente no esforço
de caracterização dessa produção acadêmica em específico, mas em um olhar comparativo às
pesquisas que são desenvolvidas quanto à temática amazônica na região Sudeste do Brasil, que
associamos na tese ao estilo sudestino. Os trabalhos que compõem esse outro estilo são, na
maior parte, estudos sobre as ideias e os projetos estatais desenhados para a região e a respeito
das obras de autores canônicos relacionados ao olhar sobre a Amazônia naturais de outras
regiões do país ou estrangeiros.
Mas, no caso do estilo que se verifica nos trabalhos da região Norte, já a eleição de um
cânone amazônida configura-se como uma tomada de posição para visibilizar autores locais,

132
por sua legitimação e inscrição dessas novas vozes ao repertório do pensamento social não só
sobre a região, mas também sobre o país. Tal posição teórica com esse caráter geopolítico está
no centro da agenda acadêmica dos pesquisadores da região Norte cujos trabalhos relacionamse à temática da Amazônia, e é o fio de conexão principal do estilo amazônico. É apreensível
tanto pela análise dos textos – teses e artigos – quanto pelos depoimentos dos próprios
pesquisadores ao longo das entrevistas.
Ao realizarmos nosso empreendimento rumo à análise do que se produz a respeito do
tema da Amazônia por pesquisadores relacionados aos estudos da área do pensamento social,
também vimos aqui a recorrência do tema do desenvolvimento da Amazônia. Assim, a literatura
que examinamos no capítulo não apenas enquadra e problematiza as ideias de intérpretes
entusiastas e apoiadores da modernização conservadora na região, mas torna visíveis outras
posições teóricas e visões sobre a realidade amazônica e seus processos de desenvolvimento.
As referências aos temas da modernização e do desenvolvimento – e à representação desses
processos – na Amazônia nos pareceu um tema transversal à produção do estilo amazônida, o
que nos permitiu articulá-lo a uma outra temática subjacente nos trabalhos do conjunto: o
esquecimento.
O esquecimento da região, do cenário político e da imaginação brasileiros foi elemento
fundamental dos diagnósticos elaborados por intelectuais amazônidas em suas interpretações
sobre a região. Assim, atuar para retirar a Amazônia do esquecimento foi mesmo o centro do
programa intelectual e político dos intérpretes conservadores analisados nos trabalhos de boa
parte dos acadêmicos. A urgência de se estudar a Amazônia era alicerce das preocupações dos
intérpretes da região desde o início do século XX – como também aponta a literatura acadêmica
que examinei aqui –, mas o tema do esquecimento ganha mais um sentido uma vez que se estuda
a produção acadêmica sobre a região. O sentido adicional relaciona-se ao destaque e à
mobilização de autores amazônidas e de suas elaborações sobre a Amazônia com sua inscrição
no debate contemporâneo acadêmico sobre a região.
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Capítulo 4 ‒ Sobre o estilo sudestino de mobilização do tema amazônico
Um outro estilo de abordagem acadêmica do tema amazônico na área do pensamento
social é verificado nos estudos e pesquisas desenvolvidos por professores e pesquisadores com
atuação sobretudo na região Sudeste do país, especificamente em instituições nos estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo. No atual capítulo, concentro as análises sobre o corpo empírico
de trabalhos relacionados a esse estilo – teses e artigos – com o qual tomei contato a partir do
estudo de mapeamento da área, . O conjunto dos trabalhos é composto por quatro teses e 13
artigos e o olhar a ele nos conduziu a um deslocamento importante em relação à nossa percepção
sobre as temáticas canônicas que se associam ao debate sobre Amazônia, pois no estilo
sudestino pudemos perceber que se o tema relacionado aos planos de desenvolvimento e
integração da região amazônica segue sendo central – a exemplo do que ocorre no estilo
amazônida – nas análises que são realizadas pelos acadêmicos do Sudeste, o ponto de partida
dos estudos nos pareceu ser o da problematização dos planos, missões científicas, projetos de
intervenção e instituições idealizadas e fundadas. Em paralelo, nota-se ainda o destaque dado a
intelectuais, representando posições de agentes do Estado ou de missões científicas, vindos de
fora da Amazônia e que, portanto, realizaram viagens à região para realização de seus trabalhos,
observações e interpretações.
O objetivo primordial é o de reunir e demonstrar as manifestações desse que
chamaremos de estilo sudestino por meio da análise interna da produção acadêmica de dez
pesquisadores atuantes, como se verá, na sua maioria em instituições do Rio de Janeiro. Atento
ao fato de reunir aos acadêmicos com atuação no Sudeste do Brasil outros dois cuja atuação se
dá em instituições da Amazônia, mas cuja produção acadêmica se relaciona ao modo de
mobilização do tema que destacamos aqui.66 Isso ocorre não somente em razão de os esforços
aqui realizados serem o da diferenciação dos modos de mobilização reflexiva do tema
amazônico percebidos na produção acadêmica do Sudeste em relação aos verificados na
produção dos pesquisadores da região Norte, mas porque, ao fazê-lo, pudemos atentar para
certas continuidades cognitivas entre eles.
O capítulo é organizado em duas seções principais. Na primeira delas, mais breve,
apresentamos o corpo empírico a ser analisado, destacamos as motivações para sua eleição por
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São os casos dos professores Nelson Sanjad, que trabalha no Museu Emilio Goeldi, e Julio César Schweickardt,
que é pesquisador da Fiocruz - Amazônia, em Manaus. Além da identificação de proximidades cognitivas entre
sua produção e a do restante dos pesquisadores reunidos para análise no capítulo, ambos foram orientandos no
doutorado dos pesquisadores de Amazônia Nísia Trindade Lima e Marcos Chor Maio, respectivamente.
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nossa pesquisa e as diferenças mais evidentes desse conjunto de trabalhos, bem como do corpo
de autores, em relação àqueles analisados e relacionados ao estilo amazônico. Na segunda seção
concentramos a análise interna das teses e dos artigos e, a exemplo do que fizemos no capítulo
3, recorremos aos trechos das entrevistas com os pesquisadores de Amazônia que nos ajudaram
a desdobrar reflexões sobre os textos e a desenvolver nosso argumento.
4.1. Sobre o corpo empírico analisado no capítulo
Ao nos referirmos ao conjunto das teses a serem analisadas e relacionadas aos dois
estilos acadêmicos, no capítulo anterior, chamamos atenção para o uso de critério mais
abrangente e passível de incorporar trabalhos que apenas tangenciassem ou dialogassem com
os estudos do pensamento social. Atentamos, assim, naquela altura, para as diferenças entre o
critério utilizado em relação às teses – que nos possibilitava entrever, desde o primeiro contato
com os textos, as tangências e desdobramentos da mobilização do tema amazônico por entre
áreas acadêmicas – e aquele que governou a seleção dos artigos do corpo empírico a ser
analisado. De um modo geral, consideramos razoável nos ater mais precisamente aos artigos
escritos pelos pesquisadores de Amazônia com objetos de estudo que fossem mais claramente
voltados a temas relacionados ao debate sobre Amazônia e que mantivessem consonância com
pressupostos que caracterizam, grosso modo, as pesquisas da área do pensamento social –
mobilização de autores, ideias e debates para a discussão de agenda de problemas e questões
contemporâneos. Procuramos, portanto, primeiro reunir todos os artigos publicados pelos
autores sobre a temática da Amazônia para passarmos a examiná-los e, enfim, selecionar os que
atendessem às características da produção da área do pensamento social que destacamos acima,
mas que fossem também representativos de uma linha de atuação dos pesquisadores em relação
ao tema e, finalmente, que nos possibilitassem demonstrar o que entendemos como um estilo
de mobilização acadêmica do tema amazônico. O estabelecimento de um corpo empírico para
análise segundo esses critérios foi essencial para a iniciativa de um estudo mais pormenorizado
dos trabalhos.
É notável a distinção entre o conjunto de trabalhos analisados aqui e aqueles abordados
no capítulo anterior. O ponto fundamental dessa distinção é referente à vinculação e à
identificação dos pesquisadores dos dois estilos aos estudos do pensamento social. Assim, dos
quatro autores das teses elencadas para exame no capítulo, dois não contam com referências
expressas à atuação na área e nem possuem produção relacionada diretamente a esse campo de
estudos, conforme seus currículos disponibilizados na plataforma Lattes. Refiro-me a Nelson
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Sanjad, pesquisador do Museu Emílio Goeldi e autor de A coruja de Minerva: o Museu
Paraense entre o Império e a República (1866-1907), e Vanessa Pereira Mello, que escreveu a
tese A Embrapa na Amazônia Oriental: pesquisa científica para o desenvolvimento? (19722002). Já os casos de Rômulo de Andrade e Júlio César Schweickardt, pesquisadores que são
os autores das duas outras teses que mobilizamos em nosso trabalho, são algo distintos. Em sua
tese e em seus artigos, Andrade mobiliza discussões caras aos estudos do pensamento social,
articula reflexões sobre obras, ideias e trajetórias de intelectuais aos debates de caráter
historiográfico sobre os projetos de desenvolvimento na Amazônia entre as décadas de 1940 e
1970. Já Schweickardt mantém sua mirada analítica mais voltada a pensar o lugar da Amazônia
nos debates sobre a história da ciência e da saúde, embora concilie esse enfoque com o cuidado
e atenção às vozes e agentes locais da Amazônia, o que ele revela, em entrevista que nos
concedeu, ter relação com sua formação inicial com o campo do pensamento social, na
graduação em ciências sociais.
Finalmente, os outros pesquisadores de Amazônia que compõem o universo de autores
que aqui estudamos são professores de programas de pós-graduação que mantêm sua atuação
acadêmica vinculada aos debates da área, se identificam com ela e possuem artigos sobre temas
relacionados ao debate sobre a região amazônica. São os professores: Nísia Trindade Lima,
coautora de três artigos incluídos aqui; Marcos Chor Maio, que escreveu cinco dos artigos sobre
os quais nos debruçamos; e André Botelho, autor de um artigo e coautor de um segundo com
Nísia Trindade Lima.
Para melhor visualização, o Quadro 10 contém as teses e os artigos que compõem a
próxima seção:
Quadro 10 ‒ Teses e artigos do estilo sudestino
Teses:
de Rômulo de Andrade (defendida no PPGHCS/COC/Fiocruz em 2012):
A Amazônia na Era do Desenvolvimento: Saúde, Alimentação e Meio Ambiente (1946-1966)
de Vanessa Pereira da Silva e Mello (defendida no PPGHCS/COC/Fiocruz em 2017):
A Embrapa na Amazônia Oriental: pesquisa científica para o desenvolvimento? (1972-2002)
de Nelson Sanjad (defendida no PPGHCS/COC/Fiocruz em 2005):
A coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o Império e a República (1866-1907)
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de Júlio César Schweickardt (defendida no PPGHCS/COC/Fiocruz em 2009):
Ciência, nação e região: as doenças tropicais e o saneamento no Estado do Amazonas (18901930)
Artigos:
de Rômulo de Andrade (Fiocruz):
- “‘Conquistar a terra, dominar a água, sujeitar a floresta’: Getúlio Vargas a revista ‘Cultura
Política’ redescobrem a Amazônia (1940-1941)”, publicado em 2010;
- “A Amazônia no pós-guerra e a construção da Rodovia Belém-Brasília”, texto de 2015
- “A poeira do progresso pede passagem: imagens de natureza e desenvolvimento na floresta
amazônica”, publicado em 2018;
- “‘Vencidas a distância e floresta!’: a Transbrasiliana e a Amazônia desenvolvimentista”, de
2019.
de André Botelho (UFRJ):
- “A viagem de Mário de Andrade à Amazônia entre raízes e rotas”, publicado em 2013.
de Nísia Trindade Lima (Fiocruz) e André Botelho (UFRJ):
- “Malária como doença e perspectiva cultural nas viagens de Carlos Chagas e Mário de
Andrade à Amazônia”, artigo de 2013.
de Marcos Chor Maio (Fiocruz):
- “Ciência na periferia: a Unesco, a proposta de criação do Instituto Internacional da Hileia
Amazônica e as origens do Inpa”, coautoria com Magali Romero Sá, publicado em 2000;
- “A Unesco e o projeto de criação de um laboratório científico internacional na Amazônia”,
publicado em 2005;
- “Desenvolvimento, ciência e política: o debate sobre a criação do Instituto Internacional da
Hileia Amazônica”, elaborado a quatro mãos com Rodrigo César da Silva Magalhães”, de
2007;
- “O projeto de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônia e as ciências sociais no
contexto do desenvolvimento”, escrito em parceria com Nemuel da Silva Oliveira”, de 2009;
- “Amazônia, desenvolvimento e relações raciais na antropologia de Charles Wagley (19401950)”, artigo de 2019.
de Julio Cesar Schweickardt (Fiocruz Amazônia) e Nísia Trindade Lima (Fiocruz):
- “Os cientistas brasileiros visitam a Amazônia: as viagens científicas de Oswaldo Cruz e
Carlos Chagas (1910-1913)”, publicado em 2007;
- “Do ‘inferno florido’ à esperança do saneamento: ciência, natureza e saúde no estado do
Amazonas durante a Primeira República (1890-1930)”, publicado em 2007.
Fonte: criado pelo autor.

4.2. O tema amazônico no Sudeste: um outro estilo
Enquanto a análise interna dos trabalhos que associamos ao estilo amazônico nos
conduziu a perceber que o foco dos estudos realizados por acadêmicos da Região Norte do país
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sobre a Amazônia é mediado por pesquisas a respeito das obras de intelectuais, em sua maioria
nativos da Amazônia, dedicadas à interpretação dos processos sociais, econômicos e políticos
bem como às representações literárias e acadêmicas da região, o enfoque do estilo sudestino
nos parece duplo: nesse outro universo de trabalhos constatamos estudos relacionados mais
diretamente às ideias e aos debates a respeito de projetos de intervenção estatal brasileira e até
de âmbito internacional direcionados à região ao longo do século XX, bem como pesquisas
sobre as elaborações – relatórios oficiais, relatos e livros – de intelectuais brasileiros e
estrangeiros – por vezes, no papel de oficiais do Estado brasileiro – que se movimentaram à
Amazônia, em viagens e missões em geral relacionadas também aos projetos de intervenção
e/ou de fundação de instituições na região Norte. Tais características de movimento do Estado
nacional à região e de viagem àquela parte do Brasil por parte dos intelectuais – em missões
oficiais do Estado ou não – são marcantes e destacam-se nas abordagens e estudos que
compõem o corpo empírico analisado no capítulo.
Ou seja, as pesquisas sobre as quais nos debruçamos, em nossa leitura, problematizam
os sentidos e os desdobramentos desse impulso por conhecer e intervir na Amazônia, mote que
se relacionava a imperativos como o da urgência do desenvolvimento da região e de sua
integração em um século marcado pelas ideias e por projetos de modernização do país. Se
lembrarmos dos trabalhos que constituem o que apresentamos como um estilo amazônico,
notamos que tal sentido de “acompanhar”, sobretudo, os projetos e intervenções do Estado
brasileiro na Amazônia também está posto enquanto agenda de investigação, mas o foco das
análises está no resgate e na reflexão a respeito de como as vozes e narrativas locais se
posicionaram ante tais movimentos. Daí a centralidade do tópico do esquecimento como linha
que amarra em dois níveis o estilo amazônico: de um lado, os intelectuais em seu projeto por
revelar a Amazônia ao país e incluí-la como pauta na agenda política brasileira; de outro, os
acadêmicos atuando por revelar posições dos autores locais a respeito dos processos de
modernização na Amazônia.
As preocupações e o olhar analíticos a respeito das vozes locais também se fazem
presentes entre alguns dos estudos desenvolvidos no Sudeste, mas as lentes da maior parte
acompanham as trajetórias dos planos, dos projetos e das instituições – desde sua idealização
atéa realização ou rechaço – em que as vozes locais, mas também os atores nacionais e
internacionais envolvidos, são parte. Daí o recorte de objetos de análise mais dirigidos a refletir
sobre as soluções institucionais esboçadas ao longo do século XX para a Amazônia, assim como
o destaque e o recurso a fontes de pesquisa mais referentes a tais processos em si do que às
posições de autores e intelectuais.
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Esse modo de mobilizar o tema a partir de uma lógica que nos parece ter como
pressuposto central a ideia de deslocamento à região associa-se, a nosso ver, às peculiaridades
na aproximação dos pesquisadores do Sudeste ao tema, a que nos detivemos no segundo
capítulo da tese. Ora, é de se notar que se os objetos das análises que promovem apontam ao
movimento de intelectuais e do Estado à Amazônia, também os acadêmicos movimentam seus
olhares à região a partir dos debates sobre o desenvolvimento, sobre o modernismo, sobre a
história das ciências e da saúde, sobre as regiões brasileiras, sobre o Brasil e seus sertões.
Uma outra observação de caráter mais geral diz respeito às diferenças entre os conjuntos
de autores cujas obras são mobilizadas nesse novo universo de trabalhos em relação àqueles
que associamos ao estilo amazônida. Aqui são mobilizados intelectuais como Mário de
Andrade, Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Paulo Berredo, Charles Wagley.
Os métodos – aqui ganham relevo os métodos de caráter historiográfico com o recurso
a fontes documentais primárias relacionadas às trajetórias das instituições ou às missões oficiais
do Estado brasileiro na região – aos quais os acadêmicos recorrem em suas análises sobre as
obras amazônicas e a respeito das ideias-força que constituem os projetos e iniciativas
institucionais na Amazônia são distintos. São também distintas as visões sobre Amazônia e
mesmo os tipos de investimento intelectual dos autores mobilizados em relação à região
destacados nos trabalhos. A aproximá-los, no entanto, está o fato de os objetos das análises dos
acadêmicos se voltarem ao caráter de movimento – de projetos, instituições e intelectuais – à
Amazônia, que destacamos antes, e os próprios acadêmicos atuarem em instituições de fora da
Amazônia, o que pareceu revelador o bastante para representar um dos motes para as distinções
que vimos buscando destacar em relação aos estilos de mobilização do tema amazônico.
Para demonstrar como se constituiu nossa impressão a respeito desses elementos
ressaltados, e a exemplo do caminho percorrido no capítulo anterior, iniciamos a análise da
produção acadêmica a partir do exame de uma das teses que compõem nosso conjunto. Se, ao
voltarmos nossa atenção ao estilo amazônico, a tese por meio da qual pavimentamos o
andamento de nossa argumentação foi a de Marilene Freitas, exercício semelhante será feito
aqui. Dessa vez, não se trata da tese mais antiga, mas também daquela que nos pareceu
condensar boa parte dos elementos que procuramos articular para discussão.
A tese a que nos referimos é a de autoria de Rômulo de Paula Andrade, pesquisador da
Casa de Oswaldo Cruz e professor do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e
da Saúde, ambas instituições constituintes da Fundação Oswaldo Cruz. Em A Amazônia na era
do desenvolvimento: saúde, alimentação e meio ambiente (1946-1966) – tese que defendeu em
2012 no mesmo programa de pós-graduação em que atua hoje como professor – Andrade analisa
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os projetos de desenvolvimento idealizados e implementados na Amazônia no período que se
inicia em meados da década de 1940 e que se encerra em 1966, com o Brasil já sob o
autoritarismo da ditadura civil-militar iniciada em 1964. Para isso, Andrade põe em foco e
interpreta os discursos e ações de agentes políticos e intelectuais envolvidos nos debates
relacionados a tais projetos, examina os textos das propostas e projetos de lei apresentados por
parlamentares e postos em análise no Congresso Nacional, bem como sua execução.
Nesse âmbito das ideias e projetos em discussão no Congresso e relacionados à região
amazônica, o autor põe em destaque a trajetória específica de um órgão estatal desenhado para
o fomento da economia da região. Trata-se da Superintendência de Valorização Econômica da
Amazônia (SPVEA). Andrade nos apresenta elementos da trajetória da instituição desde os
debates sobre a criação da agência, ainda no ambiente democrático da década de 1940, até sua
extinção e substituição por outra instituição federal, a Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia (Sudam), em 1966, com o país já sob a ditadura civil-militar. Exercício
fundamental da reflexão de Andrade é relacionar a discussão no Congresso brasileiro sobre o
desenvolvimento da Amazônia e o cenário internacional, no qual se conformam os termos do
debate sobre a teoria do desenvolvimento e as iniciativas surgidas desde as premissas dessa
teoria dirigidas aos países que não compunham o centro capitalista.
Além da SPVEA, a pesquisa de Andrade problematiza as discussões e imagens
associadas ao projeto de construção da rodovia Belém-Brasília, em torno da qual o debate sobre
Amazônia, seu desenvolvimento e integração ao Brasil, foi também central. A construção da
rodovia, além disso, é tema de alguns dos artigos que publicou. São os casos de “A Amazônia
no pós-guerra e a construção da rodovia Belém-Brasília”, que veio a público em 2015, “A poeira
do progresso pede passagem: imagens de natureza e desenvolvimento na floresta amazônica”,
artigo de 2015, e “‘Vencidas a distância e floresta!’: a Transbrasiliana e a Amazônia
desenvolvimentista”, publicado em 2019.
Como vimos quando de nosso olhar ao estilo amazônida, a discussão em torno dos
tópicos do desenvolvimento e do esquecimento é um dos pressupostos das formulações sobre
os processos sociais, econômicos e políticos da Amazônia de parte relevante dos intelectuais
amazônidas estudados pelos acadêmicos da região Norte. De um modo complementar a essa
perspectiva, os trabalhos de Andrade identificam e problematizam a existência de relações
causais entre os diagnósticos de autores, políticos, idealizadores e formuladores dos projetos
quanto ao “isolamento histórico” da região e a urgência de um tipo específico de
desenvolvimento para ela, em que a criação de órgãos para o fomento econômico, como a
SPVEA, e a abertura de estradas, como a Belém-Brasília, desempenharam papel fundamental
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no contexto histórico pós-Segunda Guerra Mundial. Um trecho de sua tese nos parece
ilustrativo dessa percepção que nos remete às concepções e visões sobre Amazônia que
norteavam o desenho das políticas públicas dos diversos matizes para a região:
Sob a égide do desenvolvimento, políticas públicas foram formuladas com diferentes
preocupações: a criação de estradas para acabar com o “isolamento histórico” da Amazônia;
ações voltadas para elevar os índices de nutrição; a erradicação da malária (uma antiga
preocupação dos médicos), e a formação de técnicos e profissionais aptos a trabalhar na
região. Tal ideia reafirmou uma concepção sobre Amazônia, de ser uma região despovoada,
insalubre, dona de uma natureza selvagem e, principalmente, inimiga do progresso. Como
demonstraremos, este enquadramento da região Amazônica não representava uma novidade,
mas sim, tratava-se da adaptação de mitos e construções anteriores a este novo período do
desenvolvimento. (ANDRADE, 2012, p. 2).

Para ele, a ideia do isolamento histórico sintetiza concepções sobre Amazônia “de ser
uma região despovoada, insalubre, dona de uma natureza selvagem e, principalmente, inimiga
do progresso” (ANDRADE: 2012, p. 2), o que ressalta em sua tese e em seus artigos, foi
ressignificada pelo Estado brasileiro ao longo do século XX:
A “redescoberta da Amazônia” é algo constante nos regimes republicanos do século
XX. Ocorreu, de certa forma, a ressignificação, no curso deste período, de imagens
e representações sobre a Amazônia, vista constantemente como um “vazio”
demográfico, cuja natureza fazia do homem um “estrangeiro em sua própria terra”,
nas palavras de um autor sempre citado pelos governantes: Euclides da Cunha. Nos
anos Vargas, o “Inferno Verde” (alcunha criada pelo romancista Alfredo Rangel e
também constantemente utilizada) seria domado pelo homem em um contexto
autoritário, integrado ao programa de governo Marcha para o Oeste. Nos anos JK, a
Marcha e sua ideologia de integração se faziam presentes, porém em um contexto
democrático no qual vozes dissonantes puderam ser (mesmo que em menor parte)
ouvidas. (ANDRADE, 2012, p. 263).

A esse respeito, Andrade nos chama atenção para o que considera o elemento
fundamental, justificador e subjacente às intervenções e aos projetos idealizados e realizados
pelo Estado brasileiro na Amazônia ao longo do século XX e mesmo nos discursos engendrados
a respeito da região no século atual. Atrelado ao “isolamento histórico”, Andrade identifica o
pressuposto da Amazônia enquanto exógena em relação ao Brasil como um ponto de partida
para as ideias e os projetos desenvolvidos ali.
O que Andrade sublinha em seus trabalhos é a articulação que identifica entre certas
ideias-força sobre Amazônia e as sucessivas ações impetradas na região sob perspectiva de sua
integração ao país. Tais ideias-força, como é o caso do “isolamento histórico” e do caráter
exógeno atribuído à região em sua relação com o país justificariam a lógica de movimento do
Estado reconhecível pelos sucessivos projetos e intervenções. No conjunto de trabalhos de
Andrade analisados aqui, a centralidade de tais ideias-força é cotejada em períodos autoritários

141
– no Estado Novo e na ditadura civil-militar – e democráticos, sobretudo no governo de
Juscelino Kubistchek.
A centralidade da mobilização da ideia do “isolamento histórico” da Amazônia e da
urgência de sua integração ao país tanto para o pensamento social e político do Estado Novo
sobre a região quanto para a idealização e construção da rodovia Belém-Brasília, já no período
democrático de 1946 a 1964, é analisada por Andrade em seus artigos “‘Conquistar a terra,
dominar a água, sujeitar a floresta’: Getúlio Vargas e a revista ‘Cultura Política’ redescobrem a
Amazônia” (2010) e “Vencidas a distância e a floresta!: a Transbrasiliana e a Amazônia
desenvolvimentista” (2018). No primeiro deles, Andrade visita as páginas da revista Cultura
Política, periódico editado e publicado pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado
Novo, em busca de artigos sobre Amazônia no período em que Vargas lançava como programa
de seu governo a Marcha para o Oeste, “que definiu a Amazônia como um lugar a ser
‘conquistado’ pelo poder central” (ANDRADE, 2010, p. 454). Além das influências dos
movimentos do próprio Estado Novo, entre os quais do “Discurso do rio Amazonas”, proferido
por Vargas em sua visita a Manaus em 1940,67 Andrade identifica no conjunto de noções e
representações mais comuns sobre a região, nos artigos escritos nos anos 1941 e 1942, as
marcas do pensamento de três autores em particular, Euclides da Cunha, Alberto Rangel e
Alfredo Ladislau. A respeito dessas continuidades entre os artigos que foram objeto de sua
análise e as obras de Cunha e Rangel, escreve:
Euclides da Cunha, de maneira mais velada, e Alberto Rangel, de forma explícita, convergem
para a mesma solução sobre um possível reencontro da Amazônia com o seu “destino
histórico”: a presença efetiva dos poderes centrais para que o homem pudesse se sobrepor à
natureza e, assim, incorporar a região à marcha histórica do Brasil. Tal argumento foi
apropriado posteriormente para a criação da retórica do “abandono histórico” que as
administrações republicanas anteriores ao governo Vargas teriam imputado à Amazônia. A
terra nova e fértil, nas palavras dos escritores estadonovistas, seria, na verdade, atrasada em
relação ao país, um lugar, como disse Euclides, à margem da história, cujo trajeto deveria ser
corrigido pelo poder central. Assim, Euclides e Rangel desenharam um quadro trágico da
Amazônia, sua natureza e seus habitantes, porém, apontaram uma saída, que seria a
incorporação da região à história do Brasil mediante maior atenção do poder central.
(ANDRADE, 2010, p. 457).

Segundo as interpretações desses autores, portanto, o embate entre homem e natureza
sintetizaria a história da Amazônia. Ao manejar e reelaborar tais representações literárias e
científicas sobre a região, concebidas nas primeiras décadas do século XX e que possuíam como
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chaves ideias relacionadas à impressão trágica e a um possível “destino histórico”,com a
participação do poder central brasileiro, os articulistas da Cultura Política puderam incluir um
novo elemento à atuação do Estado Novo na região, o da “superação de limites, como o clima
e o estado insalubre da população, a partir do fim do abandono histórico sofrido pela região,
capitaneado pelo governo Vargas” (ANDRADE, 2010, p. 458).
Já ao estudar a história da rodovia Belém-Brasília no contexto do desenvolvimentismo
brasileiro na década de 1950, Andrade também se depara com interpretações sobre Amazônia
que possuíam como ideia subjacente fundamental a “integração” da região (ANDRADE, 2018,
p. 364), em resposta ao seu esquecimento e ao seu “vazio demográfico”:
O governo de Juscelino Kubitschek foi pródigo em ideias-forças que ainda povoam a política
e o imaginário nacional: a crença no Brasil “país do futuro”, a consolidação de uma
identidade nacional, o desequilíbrio entre os “dois brasis”, e a velha questão atraso versus
modernização, além, é claro, da consagração do vocábulo “desenvolvimentismo”
(Benevides, 2002; Moreira, 2003). Ocorreu também neste período o uso de imagens e
representações sobre a Amazônia como forma de inserir a região neste discurso. A região era
caracterizada constantemente como um “vazio” demográfico, cuja natureza fazia do homem
um estrangeiro em sua própria terra (Gondim, 2007). (ANDRADE, 2018, p. 365).

Os temas relacionados ao esquecimento da Amazônia pelo Estado brasileiro, de seu
isolamento histórico, de seu vazio demográfico e de seu atraso econômico marcam presença
nos trabalhos de modo articulado à problematização que promove das fontes a que recorre e
que se relacionam a projetos de desenvolvimento sobre a Amazônia em discussão, sobretudo,
entre as décadas de 1940 e 1970.
No caso do contexto da fundação da SPVEA, objeto de análise em sua tese, as ideiasforça associadas à região são atualizadas em articulação a um outro tema, o da ameaça
representada pelos interesses de potências internacionais às riquezas da região. É como se a não
integração da Amazônia aos fluxos nacionais fizesse dela óbvio chamariz para a ocupação
internacional e para a garantia dos interesses estrangeiros pela região. Andrade nos informa que
a SPVEA fora uma das soluções institucionais imaginadas pela classe política da época – com
o protagonismo das bancadas parlamentares dos estados da região – em resposta a uma outra
proposta que então era defendida, a da criação de um instituto internacional de pesquisa da
região amazônica com o apoio da Organização das Nações Unidas, o Instituto Internacional da
Hileia Amazônica (ANDRADE, 2012, p. 72). A centralidade da idealização e dos debates sobre
a criação de tal instituto no debate sobre a Amazônia na década de 1940 é destacada por Andrade
como relevante, ainda, para a gestação de outra instituição na Amazônia, o Instituto Nacional
de Pesquisa Amazônica (Inpa):
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O debate acerca do abandonado projeto do Instituto Internacional da Hileia Amazônica e a
criação, em 1952, do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica (Inpa) indicam que a
Amazônia tornara-se uma questão, senão fundamental, ao menos relevante para os políticos
da época e para o poder federal. Outro projeto para a região tinha origem no dispositivo
constitucional de 1946, que deu origem a uma comissão para discutir a destinação dos
recursos para a região. Tratava-se da Comissão Parlamentar da Valorização Econômica,
criada em 1947 e que se manteve até 1964, ano em que encerrou suas atividades, por conta
de reformulações na agência regional. Os debates culminariam, nos anos seguintes, na
aprovação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA),
em 1953. (ANDRADE, 2012, p. 107).

No trecho acima, são notáveis as referências às idealizações, propostas e debates sobre
soluções institucionais do Estado brasileiro dirigidas à Amazônia no período estudado por
Andrade. Assim, lemos que, nas décadas de 1940 e 1950, foram idealizadas, articuladas,
debatidas e implementadas – à exceção do caso do Instituto Internacional da Hileia Amazônia,
que terminou não sendo fundado – comissões parlamentares e agências governamentais. Esses
são os casos da Comissão Parlamentar da Valorização Econômica da Amazônia, estabelecida
em 1947, do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica, fundado no ano de 1952, e, um ano
depois, da Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia.
Todas essas referências, no conjunto dos trabalhos de Andrade, a instituições e planos
voltados a ações na Amazônia nos aproximaram da compreensão quanto à particularidade que
nos parece central relacionada ao estilo sudestino de mobilização do tema amazônico. Nesse
novo universo de análise, as pesquisas se detêm analiticamente em especial sobre as
articulações entre as ideias e representações sobre a região e os projetos de intervenção
governamental, elementos que são também presentes, embora mais dispersos, nos trabalhos dos
outros pesquisadores de Amazônia que reunimos aqui para nossa demonstração.
O deslocamento que deve ser notado nesse âmbito em relação ao estilo amazônida diz
respeito, em nossa visão, à distinção a respeito do foco analítico dos acadêmicos. De modo
geral, enquanto os pesquisadores amazônidas tomam como objeto de suas pesquisas as ideias,
posições e trajetórias dos intelectuais locais a respeito dos processos de desenvolvimento e das
representações da Amazônia, as pesquisas do estilo sudestino tomam como ponto de partida
primordial de suas análises as experiências relacionadas ao âmbito institucional promovidas na
região, como que em um movimento reflexivo que buscou reconstituir e problematizar uma
ampla movimentação do Estado brasileiro em sua relação com a Amazônia.
Apesar disso, dos distintos pressupostos de análise dos dois estilos, vemos que os
acadêmicos das duas regiões se deparam com diagnósticos sobre Amazônia que não são
discrepantes, mas complementares. Vimos no capítulo anterior como o grupo de intelectuais
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identificados com a modernização defendia a urgência da integração da Amazônia ao país e
apontava também o esquecimento da região pelo Estado brasileiro como o principal motivo de
seu atraso e isolamento.
O próprio Rômulo de Andrade, em sua tese, confere espaço a posições de dois desses
intelectuais amazônidas, Samuel Benchimol e Djalma Batista. É de se destacar a similitude dos
diagnósticos dos dois autores a respeito do estágio de desenvolvimento na Amazônia. Nos
termos de Andrade, a visão de Benchimol a era a de que
a conceituação da Amazônia como região subdesenvolvida seria errônea, pois não havia a
ocupação humana em sua natureza, ao contrário de outras regiões assim assinaladas. O mais
correto seria especificá-la como área não desenvolvida ou economia desarticulada, reserva
estratégica, ou potencialidades à espera do fiat criador do homem. (ANDRADE, 2012, p. 27).

A urgência e a necessidade de desenvolvimento e integração da Amazônia amalgamada
com o diagnóstico quanto a seu atraso e esquecimento é também o mote da análise de Djalma
Batista. Para ele, a despeito da existência de projetos e iniciativas por parte do Estado brasileiro,
a região seguia à margem dos processos do país (ANDRADE, 2012, p. 29).
Sua análise reitera a constatação quanto ao posicionamento do grupo de intelectuais
amazônidas que Odenei Ribeiro e outros acadêmicos ‒ analisados no capítulo anterior ‒
destacam em sua tese, e que, como vimos ali, aderiram progressivamente às teses de
desenvolvimento para a Amazônia que a ditadura propunha.
No quadro que ilustra quanto à discussão, nas sessões do parlamento brasileiro, a
respeito dos diagnósticos sobre a situação da Amazônia e dos planos de ação por seu
desenvolvimento e integração, Rômulo Andrade identifica temas presentes no debate no
parlamento e na sociedade brasileiros acerca da Amazônia à época. Entre eles, identifica a
mobilização pelos parlamentares do Norte do país do argumento do “abandono” da região pelos
sucessivos governos e o dos discursos da “insalubridade” que cercava e condenava a população
da região a problemas de saúde.
Em resposta a uma de nossas perguntas a respeito de sua percepção sobre a
complementaridade entre as posições da intelectualidade local e os signos e representações a
partir dos quais o Estado brasileiro atuava na Amazônia, Rômulo Andrade ressalta a atuação
desses autores nas instituições idealizadas e criadas nas décadas sobre as quais centra sua
análise e mesmo nos processos políticos decisórios:
Djalma Batista, Artur César [Ferreira Reis], Samuel Benchimol. Foi fundamental [referia-se
a ter aberto espaço na tese às posições da intelectualidade local]. O que eu notei? Na tese,
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você tem um fôlego um pouco maior e deu para fazer esse contraponto. No caso da Cultura
Política, são autores muitos aqui do sudeste ligados à intelligentsia varguista falando sobre a
Amazônia com aqueles clichês de sempre: “ah, o deserto, não tem gente...”. Na verdade, você
nota que a coisa é mais complexa. Esses autores locais têm uma característica muito
interessante porque, esses autores conhecidos especialmente, eles exerceram cargos políticos.
Então não é tão simples assim pegar uma dimensão local e rebater porque, na verdade, eles
foram partícipes desses processos de desenvolvimento. Você pega O complexo da
Amazônia… Djalma Batista foi diretor do Inpa, o Artur César foi interventor, foi governador
biônico, foi professor da Pós-Graduação de História da UFF. O Artur César tem uma trajetória
interessantíssima e produziu, especialmente nos anos 1940, aqueles livros em que claramente
você vê as reflexões sobre Amazônia, essas ideias do seringal e do seringueiro, do embate
entre homem e natureza. Para mim, é muito evidente essa particularidade: esses autores
intelectuais que a gente pega nos anos 1940, anos 1950, e se você for lá atrás nos anos 1910,
você consegue ver que eles foram não só intelectuais, mas atuaram no processo de
desenvolvimento. (ANDRADE, 2019).

Outra complementaridade que é apontada nos trabalhos de Andrade é aquela existente
entre propostas como a do Instituto Internacional da Hileia Amazônica ‒ que sofreu com as
muitas resistências de políticos, cientistas e intelectuais brasileiros, e que terminou rechaçada
no Congresso Nacional brasileiro ‒, e a idealização e fundação de instituições como o Inpa e a
SPVEA com atuação dirigida à Amazônia. O historiador toma como referência bibliográfica
para o andamento de seus argumentos a esse respeito outro pesquisador de Amazônia incluído
em nosso estudo e à cuja obra passaremos a nos referir a partir de agora.
Em sua produção acadêmica relacionada à Amazônia, Marcos Chor Maio realiza
pesquisa sobre a atuação de Paulo Carneiro Berreiro68 dirigida à criação da instituição, ressalta
as continuidades entre o projeto que não se materializou e a fundação de novas instituições
científicas na região amazônica. Destaca, ainda, sentidos relacionados à idealização do Instituto
Internacional da Hileia Amazônica e aos processos do desenvolvimento da Amazônia do
trabalho etnográfico realizado pelo antropólogo estadunidense Charles Wagley em comunidade
ribeirinha da região ‒ que redundaram em seu famoso livro Comunidade amazônica ‒ como
mais elementos a compor o amplo projeto de intervenção da Unesco para a Amazônia e como
mais de seus desdobramentos.
Analisamos os artigos de Maio escritos entre os anos de 2000 e 2019, alguns em parceria
com outros pesquisadores.69 O conjunto de textos selecionados nos pareceu representativo da
68

Paulo Estêvão de Berrêdo Carneiro nasceu no Rio de Janeiro, em 1901, e faleceu na mesma cidade, em 1981.
Foi engenheiro, químico e pesquisador. Em sua carreira científica, especializou-se no estudo da composição e das
propriedades químicas e fisiológicas de produtos naturais brasileiros, como o guaraná e o curare. Além de sua
atuação científica, Carneiro ocupou cargos políticos como o da Secretaria de Agricultura de Pernambuco. Depois
de um segundo período de trabalhos no Instituto Pasteur, já na década de 1940, retornou ao Brasil e passou a
compor a comissão brasileira responsável pela elaboração de sugestões para a criação do que viria a ser a Unesco
(MAIO; SÁ, 2000).
69
Dois dos pesquisadores que assinam textos com Marcos Maio foram também seus orientandos de mestrado e
doutorado no PPPGHCS da Fiocruz. São os casos de Nemuel da Silva Oliveira e Rodrigo César da Silva
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produção de Marcos Maio sobre o tema e é formado por: “Ciência na periferia: a Unesco, a
proposta de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica e as origens do Inpa”, esse
realizado em coautoria com Magali Romero Sá e publicado no ano de 2000; “A Unesco e o
projeto de criação de um laboratório científico internacional na Amazônia”, que veio a público
em 2005; “Desenvolvimento, ciência e política: o debate sobre a criação do Instituto
Internacional da Hileia Amazônica”, elaborado a quatro mãos com Rodrigo César da Silva
Magalhães em 2007; “O projeto de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônia e as
ciências sociais no contexto do desenvolvimento”, escrito em parceria com Nemuel da Silva
Oliveira em 2009; “Amazônia, desenvolvimento e relações raciais na antropologia de Charles
Wagley (1940-1950)”, publicado em 2019.
Maio concentra sua produção relacionada à Amazônia em torno das elaborações,
debates, reverberações políticas e soluções institucionais decorrentes da proposta de criação
elaborada pela Unesco de um instituto internacional de pesquisas científicas na Amazônia, o
que seria o Instituto Internacional da Hileia Amazônica (IIHA). Vale a pena relembrar o modo
pelo qual o professor se aproxima ao tema de estudo relacionado ao projeto de criação do IIHA
e, por conseguinte, ao modo pelo qual aborda o tema amazônico. Como nos apontou no trecho
de sua entrevista que citamos no segundo capítulo da tese, passou a atentar para as
potencialidades de estudar o projeto de criação da instituição e, portanto, sua trajetória de
recepção tanto no governo brasileiro e nos debates políticos e científicos no país quanto na
Unesco, a partir do contato com Paulo Estêvão de Berrêdo Carneiro, quando da pesquisa de sua
tese de doutoramento acerca dos estudos sobre as relações raciais desde os projetos elaborados
na Unesco.70
Desde essa aproximação e com a concentração de seus investimentos intelectuais
relacionados à Amazônia, sobretudo à história de elaborações e debates para a criação do IIHA,
notamos que seus trabalhos iluminam nossas reflexões a respeito das características do estilo
sudestino a partir de dois pontos. Um é o próprio foco de suas análises em torno dos debates da
criação de instituições na Amazônia – sobretudo o IIHA, mas também o Inpa. Esse foco
Magalhães. Oliveira concluiu a dissertação Estudos de Comunidade, Ciências Sociais e Saúde: o Ciclo de
Pesquisas no Vale do São Francisco na década de 1950, em 2010. Magalhães escreveu, sob a orientação de Chor,
a dissertação Desenvolvimento, Ciência e Política: o caso do Instituto Internacional da Hiléia Amazônica (19461951), finalizada em 2006, e a tese Campanha Continental para a Erradicação do Aedes aegypti da Opas e a
Cooperação Internacional em Saúde nas Américas (1918-1968), defendida em 2013. Além de Nemuel Oliveira e
Rodrigo Magalhães, destacamos para análise no capítulo o primeiro dos artigos de Marcos Maio associado ao
tema, “Ciência na periferia: a Unesco, a proposta de criação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica e as
origens do Inpa”, escrito em parceria Magali de Sá Romero, que é, como Maio, é pesquisadora da Casa de Oswaldo
Cruz e professora do PPGHCS.
70
Ele refere-se a seu movimento de aproximação ao tema amazônico em trechos de sua entrevista que destacamos
no capítulo 2.
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analítico em torno da fundação de instituições, planos e projetos de intervenção não é marcante
apenas nos trabalhos de Maio. Um segundo ponto diz respeito a seu interesse às trajetórias de
autores ‒ e de suas obras ‒ que se vinculam aos projetos e intervenções na região. O cânone
autoral destacado, nesse caso, é distinto daquele em que se baseiam as pesquisas que compõem
o estilo amazônida. Vimos ali que o conjunto de autores canônicos era constituído por
intelectuais nativos da Amazônia, mesmo que com reflexões também dirigidas ao esquecimento
da região e à urgência por seu desenvolvimento. Já no caso dos trabalhos de Maio, destacamse as referências e o estudo da produção intelectual de dois autores, Paulo Carneiro – que
citamos acima e que foi o primeiro idealizador e defensor principal da instituição internacional
– e Charles Wagley, antropólogo estadunidense que se inseria em um plano de ações e pesquisas
patrocinados pela Unesco e relacionados ao projeto de criação do IIHA cujos objetivos eram o
de buscar prever o impacto do desenvolvimento no tecido social da Amazônia (MAIO, 2019).
Identificamos como o fio condutor dos trabalhos de Maio relacionados ao nosso tema
de estudo a pesquisa que realiza sobre a trajetória da proposta de criação do IIHA, desde sua
idealização por Paulo Carneiro, até o que ele chama de “certas consequências inesperadas” do
seu rechaço, naquele contexto histórico específico das décadas de 1940 e 1950. Para isso, nos
conduz desde o mote fundamental das elaborações de Carneiro a respeito da instituição cuja
criação então imaginava até os elementos que conduzem seus leitores à compreensão das
resistências que terminaram impedindo sua fundação.
No que toca às elaborações de Carneiro a respeito do perfil da instituição a ser criada e
de seu papel na região amazônica, Marcos Chor Maio e Magali Romero Sá atentam para a
importância da “obra amazônica”71 de Euclides da Cunha como inspiração fundamental para a
proposta, que é dirigida inicialmente ao Ministério da Agricultura no ano de 1945, ainda nos
últimos meses do Estado Novo. Foram também as elaborações de Euclides fundamentos para a
argumentação de Carneiro no confronto aos opositores da ideia de uma instituição com as
características da que defendia. Euclides da Cunha “diagnosticava o caráter fragmentário do
conhecimento acerca da região amazônica e sua gente. Informado por um projeto civilizatório,
o engenheiro positivista reivindicava estudos abrangentes, pragmáticos, para dotar a Amazônia
das marcas do progresso” (MAIO; SÁ, 2000, p. 978). E era a esse amplo “desafio euclidiano”
dedicado ao conhecimento sobre Amazônia que Carneiro buscava responder ao idealizar uma
instituição em que previa

71

Relevante notar a relevância da obra de Euclides da Cunha tanto aqui quanto em parte das abordagens de autores
analisadas pelos trabalhos constituintes do estilo amazônida, sobretudo no conjunto dos estudos de Marco Aurélio
Coelho Paiva.
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a elaboração de um plano de pesquisas botânicas, químicas e farmacodinâmicas, que
abrangesse as plantas industriais, alimentares, medicinais e tóxicas, bem como a realização
de pesquisas sobre o petróleo. Considerava também a importância de estudos etnográficos,
sistemáticos e contínuos, acerca das comunidades indígenas. (MAIO; SÁ, 2000, p. 981).

Para isso, previa a necessidade de associação à instituição, além do Brasil, de outros
países sul-americanos e europeus, e a constituição de quatro centros principais de pesquisa em
quatro cidades brasileiras e estrangeiras, Manaus, Rio de Janeiro, Caiena e Paris (MAIO; SÁ,
2000, p. 981). As redes familiares, políticas e científicas nas quais Carneiro se inseria, além do
contexto histórico do pós-Segunda Guerra Mundial, são destacados no artigo como elementos
relevantes na composição de seu olhar ao papel da ciência como instrumento de “civilização”
e de desenvolvimento e ao destaque da Amazônia como o locus por excelência de uma
experiência ampla e inovadora como ele imaginava:
O desafio euclidiano, agora colocado no plano internacional, em consonância com a chave
positivista, cientificista, era o de jogar as luzes da ciência no “inferno verde”, era o de
incorporar a Amazônia à nação, por meio da “república universal dos cientistas”
(CARNEIRO: 1935, p. 8), uma espécie de consciência moral do mundo. Argumentos de
natureza malthusiana, como o da superpopulação, sedimentaram essa convicção. O próximo
passo seria a construção de alianças científicas e políticas para viabilizar a sua utopia
amazônica. (MAIO; SÁ, 2000, p. 981).

É sabido, no entanto, que o projeto do IIHA sofreu resistências do governo brasileiro
desde sua proposição inicial. O projeto elaborado por Carneiro e dirigido ao Ministério da
Agricultura foi posteriormente remetido ao Instituto Agronômico do Norte, órgão do mesmo
ministério responsável justamente pela “pesquisa agronômica sobre a hileia e a se dedicar ao
estudo dos problemas neotrópicos” (MAIO; SÁ, 2000, p. 982). A resposta do diretor da
instituição já anunciava os fundamentos da resistência que o projeto sofreria ao longo dos anos
seguintes: a acusação quanto à desconsideração da estrutura estatal estabelecida e da rede de
pesquisadores brasileiros já atuantes no país, além da desconfiança relacionada aos interesses
estrangeiros na região.
O conjunto dos trabalhos de Maio reúne elementos que nos ajudam a entender a
articulação entre os principais tópicos e argumentos mobilizados contrariamente à fundação na
Amazônia de uma instituição vinculada a um organismo internacional como a Unesco. Por
outro lado, nos conduz a perceber, adicionalmente, como a discussão sobre o projeto e mesmo
seu rechaço acabaram por estabelecer a Amazônia como pauta política relevante e como, a partir
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desse estabelecimento, outras respostas institucionais estatais relacionadas à região acabaram
sendo forjadas.
Além dos poucos elos da proposta do IIHA – primeiro elaborada e defendida por
Carneiro junto ao governo brasileiro e depois encampada pela Unesco – com a rede científica
brasileira, o projeto sofreu ainda com as disputas internas a respeito de suas características na
própria Unesco, onde se disputava os sentidos e o papel social da ciência para o
desenvolvimento dos países periféricos no contexto do pós-guerra (MAIO; SÁ, 2000, p. 977;
MAIO, 2005, p. 115).
No entanto, Maio propõe que relativizemos a noção de fracasso que cerca a frustrada
tentativa de fundação do Instituto Internacional da Hileia Amazônica. Sua provocação ganha
sentido desde seus movimentos por ressaltar como o projeto e os debates em torno dele, nos
âmbitos nacional e internacional, tiveram como desdobramentos, primeiramente, o destaque à
questão amazônica no cenário político e científico brasileiro da época e, como uma posterior
reverberação disso, a fundação de uma instituição brasileira, cujo projeto inicial é tributário
daquele do IIHA. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na visão do autor,
surge como resultado das discussões e articulações de quadros da ciência brasileira e da classe
política em um ambiente então marcado pelo nacionalismo científico e pela compreensão da
ciência como um vetor fundamental de construção de soberania e desenvolvimento nacional.
Para Maio, o projeto e a fundação do Inpa eram marcos bastante relevantes do quanto o acúmulo
de debates sobre a IIHA inserira a pauta amazônica como objeto relevante no quadro do
planejamento das políticas públicas brasileiras e como uma das prioridades da estrutura
institucional científica no país.
Outro dos resultados das elaborações relacionadas às tentativas de implantação IIHA foi
a realização de estudos e pesquisas patrocinadas pela Unesco para o cálculo dos impactos
sociais que resultariam dos processos de desenvolvimento previstos pelo organismo à região.
Uma dessas iniciativas é também objeto de estudo de Marcos Maio. Trata-se da etnografia de
Charles Wagley, a que o pesquisador carioca alude em seu artigo mais recente relacionado ao
tema amazônico. Relevante notar como os trabalhos de Wagley em Gurupá, comunidade
ribeirinha no estado do Pará, partem justamente da premissa de uma inexorabilidade dos
processos de desenvolvimento na Amazônia com impactos variados de mudança social nos
sistemas comunitários locais. A missão do antropólogo no projeto, portanto, era a de buscar
refletir sobre os possíveis impactos desses processos na comunidade eleita para o estudo. Assim,

150
caberia, então, ao antropólogo oferecer conhecimento ao planejador sobre a comunidade a
ser objeto de mudança, buscando evitar tensões sociais. Wagley enfatiza a análise da cultura,
motivado por uma perspectiva que concebe a mudança como um processo inexorável.
(MAIO, 2019, p. 11).

Vimos inicialmente como, para Rômulo Andrade, é a ideia da integração da Amazônia
o principal mobilizador dos amplos processos políticos que culminaram na inauguração da
SPVEA, agência governamental dedicada ao desenvolvimento da região, e na construção da
estrada Belém-Brasília, já sob o governo de Juscelino Kubitschek. O imperativo da integração,
sob os signos do nacional-desenvolvimentismo, seguia dinamizado pela dicotomia histórica
“entre homem e natureza, civilização e atraso, que agora poderia ser superada pela política
desenvolvimentista” (ANDRADE, 2018, p. 373). Com os trabalhos de Marcos Chor Maio,
percebemos que diagnósticos semelhantes moveram também a idealização de instituições de
caráter científico a serem instauradas na região, com objetivos relacionados à promoção de seu
desenvolvimento e de sua integração ao país.
Seguindo a análise sobre o conjunto a partir das outras teses reunidas, vemos que a
história das instituições e os planos de integração e saneamento seguem como o eixo central
dos trabalhos. São esses os casos das teses de Vanessa Pereira de Mello, A Embrapa na
Amazônia Oriental: ditadura militar, desenvolvimento e ambientalismo (1972-1993); de Julio
César Schweickardt, Ciência, nação e região: as doenças tropicais e o saneamento no Estado
do Amazonas (1890-1930); e A coruja de Minerva: o Museu Paraense entre o Império e a
República, defendida por Nelson Sanjad.72 Todas são teses defendidas no Programa de PósGraduação em História das Ciências e da Saúde da Fiocruz.
A tese de Vanessa Pereira de Mello contém uma continuidade cognitiva com a produção
de Rômulo de Andrade. Isso porque sua tese A Embrapa na Amazônia Oriental: ditadura
militar, desenvolvimento e ambientalismo (1972-1993) recoloca no centro da análise estratégias
institucionais de desenvolvimento para a Amazônia. Além disso, enquanto o trabalho de
Andrade busca estudar tais estratégias – em seu caso, a SPVEA e a construção da rodovia
Belém-Brasília até o fim da década de 1960 – Vanessa de Mello dirige seu estudo à atuação e
aos debates que nortearam a fundação e atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa
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Os três autores das teses são orientandos de professores identificados em nosso mapeamento, mas, segundo o
exame de seus currículos na plataforma Lattes, não possuem sua produção inscrita nos estudos do pensamento
social. A exceção a destacar é referente a Julio César Schweickartdt que, no início de sua trajetória acadêmica, foi
orientando de Ernesto Renan Freitas Pinto e desenvolveu monografia que identifica com os estudos desse campo
acadêmico. Por outro lado, a inclusão das teses para análise obedeceu a um critério mais abrangente, partindo da
identificação do objeto de pesquisa com o tema de nosso interesse e as discussões que travamos aqui, sobretudo
quanto à centralidade da questão do desenvolvimento – e o modo como ela surge no estilo sudestino – em sua
relação com a criação de instituições e missões científicas na Amazônia.
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Agropecuária em 1973 e, mais especificamente, de uma unidade da empresa, a Embrapa
Amazônia Oriental, desde os anos em que o país vivia sob a ditadura civil-militar até o ano de
1993, quando o Brasil dava passos em seu processo de transição democrática.
A tese de Vanessa de Mello foi defendida no ano de 2017, sob a orientação de Dominichi
de Miranda Sá.73 Trata-se de um estudo sobre a idealização e implementação de plano
relacionado ao desenvolvimento agropecuário da Amazônia em plena ditadura. A autora
examina a “memorialística e a agenda de pesquisa” da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa), fundada em 1973 e, mais especificamente, uma de suas unidades, a
Embrapa Amazônia Oriental. A escolha da unidade enquanto caso de estudo da tese não foi à
toa. No desenvolvimento da pesquisa, toma conhecimento de que foi nela que se deu a maior
efervescência do debate a respeito do desenvolvimento agropecuário e a preservação do meio
ambiente no meio institucional da Embrapa. Como a tese tem como cerne o exercício de
compreensão do processo de incorporação pela Embrapa da pauta ambiental, que ganhava
relevo desde a década de 1970 no Brasil e no mundo, a eleição da unidade da Amazônia Oriental
como objeto de pesquisa parece ainda mais acertada depois que Mello refaz sua história
institucional e trata de sua trajetória antes mesmo da fundação da própria empresa estatal da
qual, a partir de 1973, passaria a fazer parte:
Sua história começou ainda em 1939, muito antes da fundação da própria Embrapa, quando
foi criado o Instituto Agronômico do Norte (IAN). Em 1964, ele foi transformado em Instituto
de Pesquisa e Experimentação Agropecuária do Norte (Ipean). Em 1975, foi convertido em
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (Cpatu) e, posteriormente, em 1991, em
Centro de Pesquisa Agroflorestal da Amazônia Oriental. (MELLO, 2017, p. 10).

Interessante notar outra continuidade entre a pesquisa de Mello e do conjunto de
trabalhos que já visitamos aqui. A trajetória de pertencimento institucional do que viria a ser a
unidade Embrapa Amazônia Oriental nos remete à criação do Instituto Agronômico do Norte,
instituição cujas existência e atribuições foram tomadas como argumento central – como nos
demonstra Marcos Chor Maio – para a elaboração por seu diretor à época da primeira resposta
pondo em questão a idealização e proposta de Paulo Carneiro pela criação de um Instituto
Internacional da Hileia Amazônica.
Mas o recorte temporal com o qual trabalha a autora para o estudo dos textos e projetos
de pesquisa desenvolvidos, de 1972 a 1993, toma como marco inicial a fundação da Embrapa
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e como final a elaboração do plano diretor da unidade da Amazônia Oriental, em que o
desenvolvimento rural já se configurara como missão principal (MELLO, 2017, p. 11).
Fazer da Embrapa seu objeto de atenção permitiu à Vanessa de Mello acompanhar e
problematizar nos termos historiográficos as noções de desenvolvimento agropecuário que
antecederam e justificaram a fundação da empresa, engendraram sua consolidação e marcaram
seus ajustes face às críticas pelos danos ao meio ambiente. De um desenvolvimento à moda da
ditadura civil-militar, que o pressupunha como sinônimo do crescimento econômico bruto, a
uma versão do desenvolvimento que passou a prever o cuidado e o respeito ao meio ambiente,
refletir sobre os movimentos institucionais da empresa permitiu a Mello vislumbrar quão central
foi o debate nacional e internacional sobre os modelos de desenvolvimento possíveis para a
Amazônia. Para ela, foi ao responder as críticas do movimento ambientalista brasileiro e
internacional que a Embrapa progressivamente ajustou suas teses e práticas institucionais ao
conceito que surgia de desenvolvimento sustentável e passou a propugnar o “desenvolvimento
autossustentável” na Amazônia. Em seus termos: “esse tipo de desenvolvimento seria alcançado
através da utilização de conhecimentos científicos e tecnológicos que poderiam ser gerados pela
própria Embrapa” (MELLO, 2017, p. 291) em consonância com os estudos sobre a realidade
amazônica.
Quando se detém às formulações quanto ao modo de atuação da empresa em sua unidade
da Amazônia, Mello interpreta-as como parte da política do Estado brasileiro para integração
da Amazônia ao país. Tendo a questão agrícola como um dos eixos centrais de seu projeto de
desenvolvimento, a ditadura reproduzia o modelo estadunidense da “Revolução Verde”. A
unidade na Amazônia deveria atender a esse objetivo duplo, na visão de Mello: o de compor o
projeto de desenvolvimento como imaginado pelos militares e por seus apoiadores, e de ser
elemento para a política de integração da Amazônia.
Pouco tempo após a fundação da Embrapa, foi instalado um centro de pesquisa agropecuária
vinculada a ela no trópico úmido, utilizando uma infraestrutura já existente desde os anos
1930. A implantação de uma unidade da empresa nessa área se justificava porque a
Amazônia, nesse período, foi alvo de planejamento efetivo por parte do Estado brasileiro.
Desse modo, o governo federal desenvolveu um programa que pretendia “integrar” a área ao
resto do país por meio de projetos de colonização e expansão da fronteira agrícola. Cabe
ressaltar, no entanto, que a maior parte das estratégias anunciadas para pôr em prática esse
programa não era nova, como, por exemplo, a ideia de realizar a integração através do
estabelecimento de eixos rodoviários. Assim, o Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico
Úmido (Cpatu) foi criado já durante o governo de Ernesto Geisel, em 1975, na cidade de
Belém. Ele foi estabelecido como um centro de recursos da Embrapa, que deveria inventariar
os recursos naturais considerados com grande potencial econômico e gerar sistemas de
produção, baseados na transferência e adaptação das tecnologias provenientes do pacote
tecnológico da Revolução Verde aos diferentes ecossistemas da região. As pesquisas
desenvolvidas pela unidade deveriam promover o aumento da produtividade agropecuária
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como forma de contribuir para o desenvolvimento do país, que enfrentava as consequências
do primeiro choque do petróleo. (MELLO, 2017, p. 286).

Especificamente quanto à díade que venho identificando aqui e no capítulo anterior
como componente importante dos trabalhos realizados sobre Amazônia, e que é constituída
pelos tópicos do desenvolvimento e do esquecimento, a tese parece relevante. Como vimos, de
um lado, o debate sobre as peculiaridades do caso do aproveitamento da terra e dos recursos
agrícolas na Amazônia é vetor importante para que seja forjada, nos cenários nacional e
estrangeiro, nova noção de desenvolvimento, a de desenvolvimento sustentável e, de outro,
podemos perceber como a fundação da unidade da Embrapa na região obedecia inicialmente às
premissas que moviam o desenvolvimento econômico da ditadura civil-militar e à da ideiachave da necessidade de integração da região ao Brasil que engendrava, como vimos em todos
os autores aqui mobilizados, ações do Estado brasileiro como a criação de instituições, agências
governamentais e a abertura de rodovias.
Rômulo Andrade assim se refere a como buscou lidar teoricamente com essa conjugação
de representações e diagnósticos que parece fundamentar os planos e intervenções estatais na
Amazônia e que possui em sua base formulações advindas do pensamento social brasileiro
sobre a região. Vemos que na passagem destacada de abaixo ele se remete a autores como
Euclides da Cunha, Alfredo Ladislau e Alberto Rangel e a suas visões sobre Amazônia:
A ideia é você entender o pensamento social de maneira bem ampla. Inclusive uma das coisas
que foram boas para a minha formação, esse artigo que você falou do Goeldi antes de eu
submetê-lo à revista a gente fez um workshop, eu era aluno no início do doutorado, para
discutir os textos à luz do pensamento social. E isso me ajudou a sistematizar inclusive, a
criar uma certa tríade matricial ali para pensar o que é a região amazônica. Como é que o
Governo Vargas se reveste de novidade? Estado Novo, outra política, “estou trazendo para a
Amazônia uma nova dimensão”. Mas essa novidade, que é constante na Era Vargas, ela é
regurgitada de coisas anteriores. Então eu tentei entender, pegando as referências que eles
usavam nos artigos, de onde eles [Governo Vargas sobre Amazônia] tiravam aquelas ideias.
Foi por aí que eu cheguei no Euclides, no Alberto Rangel, no Inferno verde, na questão do
Alfredo Ladislau que fala sobre o abandono, que é a visão que o Euclides traz em Terra sem
história. Isso me ajudou a pensar, a refletir sobre essa discussão do pensamento social porque
na história não tem, mas aqui… hoje mesmo uma das aulas foi sobre a Primeira República e
as expedições para o interior e a gente entende aquilo como pensamento social. A Nísia no
livro dela, O sertão chamado Brasil, vai mostrando como essa ideia do Brasil como sertão
vai sendo adaptada a contextos diferentes a partir do debate intelectual que está sendo
proposto no momento. Para mim, faz bastante sentido. (ANDRADE, 2019).

Relevante sublinhar o destaque de Andrade no trecho acima a respeito da existência do
que ele se refere como uma “tríade matricial” relacionada às visões sobre Amazônia presentes
nas interpretações sobre a região e que engendravam as ações do Estado brasileiro ali. A noção
é cara ao historiador carioca (ANDRADE, 2019, p. 378), que a mobiliza a partir de sua leitura
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dos trabalhos de outro acadêmico, o geógrafo José Reis dos Santos Filho,74 para quem as
interpretações sobre a Amazônia e as intervenções que elas terminam fundamentando obedecem
a uma lógica na qual se combinam três tópicos. Para ele, “a região Norte tornou-se objeto de
iniciativas cujos sentidos partem de uma compreensão que já a percebe como espaço a ser
construído em nome de sua suposta ‘riqueza’, por ser ‘vazia’, por ‘precisar ser preservada do
inimigo’” (SANTOS FILHO, 2006, p. 115). Portanto, uma região rica, mas que deveria ser
objeto de processos de desenvolvimento e integração, vazia e assim a ser ocupada, e finalmente
protegida das ameaças das potências estrangeiras em busca de suas riquezas. Rômulo Andrade
percebe nessas representações fundo sobre o qual são engendrados os discursos e as
intervenções de “desenvolvimento” em meados do século XX, quando a região foi tomada
como foco de grandes projetos de intervenção.75
Além da tese de Vanessa Pereira de Mello, que mobilizamos acima, duas outras teses de
orientandos dos professores do Programa de Pós-Graduação de História das Ciências e da Saúde
merecem menção. E, de pronto, devemos notar que, enquanto as pesquisas que abordamos até
aqui nas teses e nos artigos tomam como objeto de análise planos, projetos e ações voltados à
Amazônia no período entre as décadas de 1940 e 1990, esse novo subconjunto – que iniciamos
a examinar por meio das teses – passa a relacionar viagens oficiais, planos de saneamento,
projetos de integração regional e fundação de instituição científica na Amazônia desde a
segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX.
Ao nos referirmos à fundação de instituição científica na Amazônia na segunda metade
do século XIX, tratamos da tese do historiador paraense Nelson Sanjad. A coruja de Minerva:
o Museu Paraense entre o Império e a República (1866-1907) foi defendida no ano de 2005
sob a orientação do professor Marcos Chor Maio.76 Trata-se de vasto trabalho de pesquisa em
que Sanjad se debruça e analisa o processo de construção institucional do Museu Paraense,
desde sua idealização até sua consolidação no cenário científico brasileiro, já na década de
1890, sob a gestão do cientista suíço Emílio Goeldi, que ocorreu entre 1894, já após a
proclamação da República no país, até 1907 (SANJAD, 2010, p. 16-17). É justamente o início
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Interessante notar que no conjunto analisado no capítulo 3, aquele dedicado ao estilo amazônida, depreende-se
também uma síntese de Ernesto Renan Freitas Pinto a respeito do que considera como um número limitado de
categorias explicativas sobre a Amazônia associadas a oposições centrais ao pensamento ocidental, como
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A tese foi premiada em 2008 no I Prêmio Mário de Andrade, parceria realizada entre o Instituto Brasileiro de
Museus (Ibram) e a Associação Brasileira de Antropologia, que redundou na publicação da tese em 2010, em uma
coedição do Ibram, do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Fundação Oswaldo Cruz.
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do período republicano no Brasil e algumas de suas reverberações – sobretudo aquela referente
à instituição do sistema federalista no país – que Sanjad correlaciona à trajetória de
consolidação do museu no Pará. O historiador toma como hipótese central em seu trabalho a
correlação existente entre o advento da República e do sistema federalista à inserção de
destaque alcançada pelo Museu Paraense no cenário científico do país, sobretudo no período
em que a instituição fora dirigida por Goeldi.
A despeito da tese de Sanjad acompanhar a trajetória do Museu Paraense, desde sua
idealização e fundação, e seu processo de consolidação demonstrando suas articulações às redes
políticas e científicas locais, nacionais e internacionais ou mesmo de articular tal trajetória
àquela do diretor que hoje lhe dá nome, seu trabalho é relevante em nosso esforço de
demonstração do estilo sudestino e não do estilo amazônida ‒ que verificamos sobretudo dentre
os trabalhos dos pesquisadores da Ufam ‒ por dois motivos principais. O primeiro se relaciona
à percepção de Sanjad a respeito da idealização e fundação do Museu Paraense nas décadas de
1860 e 1870 como relacionada ao debate sobre o “progresso econômico” da província. Segundo
ele,
acreditava-se que a divulgação dos produtos naturais da província contribuiria para incentivar
a agricultura e a diversificação das exportações. Um museu seria o lugar ideal para essa
divulgação, pois poderia reunir em mostruários adequados ao estudo e atraentes aos
visitantes, todos os vegetais, minerais e animais de interesse para o comércio e a indústria.
(SANJAD, 2010, p. 57).

Outro motivo diz respeito justamente a tomarmos contato, a partir de sua pesquisa, com
um estudo sobre as ideias, os debates, as articulações em rede e a trajetória que culminou com
a fundação e a consolidação na Amazônia de uma instituição científica relevante nos cenários
nacional e internacional ainda no século XIX. Como o autor nos aponta, é a partir da
mobilização de amplas teias de relações com cientistas e instituições de pesquisa e com agentes
políticos nos âmbitos local e nacional que Domingos Soares Ferreira Penna, idealizador do
museu, e depois Emílio Goeldi, diretor cuja atuação à frente do museu Sanjad destaca,
consolidam a relevância do museu. Destaca-se no trabalho, portanto, um olhar sobre a
Amazônia não somente como um locus privilegiado de aplicação científica ou de projetos e
estudos estatais e internacionais a serem realizados, mas propriamente como sede de uma
instituição voltada à catalogação e à pesquisa sobre a história natural da região.
Ou seja, o trabalho de Sanjad nos remete, assim como os de Rômulo Andrade, Marcos
Chor Maio e Vanessa Pereira de Mello, aos entrelaçamentos entre diagnósticos sobre a região
– e a apontamentos sobre seu “progresso”, como vimos acima – e soluções em resposta a eles
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que ganham a forma de instituições. A peculiaridade do trabalho de Sanjad perante os textos
anteriores ocorre devido, sobretudo, ao exame que promove a respeito da longa gestação – como
ele nos indica, a ideia de um museu de história natural em Belém era debatida desde a década
de 1850 – de uma instituição científica na região Norte do país.
O debate sobre Amazônia promovido pelos pesquisadores que associamos ao estilo
sudestino relaciona-se, de modo mais abrangente, com o tema da história das instituições,
planos e projetos idealizados, realizados e fundados na região, e, mais especificamente, com o
da história das ciências e das instituições científicas ali. Tanto Marcos Maio quanto Nelson
Sanjad abordam essa associação entre a mobilização que realizam do tema e as discussões do
campo acadêmico da história das ciências nas entrevistas que nos concederam, como
demonstraremos a seguir. Mas Sanjad atenta mais especificamente ao modo pelo qual busca
articular seus diálogos com a literatura da área à sua reflexão sobre Amazônia, não apenas
usando as reflexões mais comuns, para ele, como as de nação e região, mas inserindo-a em um
olhar que busca perceber a injunção de fluxos nacionais e internacionais para o surgimento de
instituições que se pretenderam regionais, como o Museu Paraense. Assim Sanjad se refere à
contribuição que mira em sua pesquisa sobre a história da ciência na Amazônia:
A Amazônia tem um aspecto que é muito singular a ela, que é o de uma região desde o século
XVIII pelo menos que gera grande interesse internacional. Então muitos processos sociais,
políticos e econômicos acabam sendo diretamente relacionados a processos transnacionais
ou a processos globais que não passam necessariamente por um controle ou por uma esfera
do nacional. Percebe o que eu estou falando? Eu poderia dar vários exemplos que tu conheces.
A questão das drogas do sertão no século XVIII, a questão da borracha pode ser tomada a
partir de uma história global, transnacional. As elites aqui regionais e também a população
de maneira geral – todos os coletivos sociais que habitam a região – estão de alguma maneira
conectadas com processos regionais, com processos nacionais, mas também com processos
transnacionais ou globais de maneira muito forte, de maneira mais forte do que a gente
observa em outras regiões brasileiras. Isso me atrai muito também, sabe? Pensar na região e
transcender o nacional, transcender a reflexão histórica e historiográfica, fora da matriz do
Estado-nação, fora da matriz desse Estado nacional, fora de processos que ocorrem no Rio
de Janeiro, por exemplo. Gosto de pensar na região em uma perspectiva mais larga. […]
Então me interessa muito também, como estou te falando, em resumo, confrontar essa
historiografia nacional que pensa o Brasil a partir de uma experiência histórica, social,
política e econômica do Rio de Janeiro e de São Paulo e também confrontar a região
amazônica com esses processos transnacionais e globais. É isso que me interessa agora
quando eu falo de Amazônia. (SANJAD, 2020).

Vimos ao longo do capítulo como processos que transcendem os âmbitos nacional e
regional, os quais Sanjad também ressalta, se cruzam e são relevantes para compreendermos,
nas pesquisas que aqui destacamos, desde a idealização dos projetos e instituições na Amazônia
até sua realização e modificação – casos, por exemplo, do Inpa como reverberação à proposta
do IIHA ou das adaptações ocorridas na Embrapa Oriental. No caso da tese de Sanjad, no

157
entanto, ganha densidade uma mirada analítica por meio da qual não só se identifica a Amazônia
como lugar de intervenção da ciência, mas como lugar de idealizações e organizações da ciência
e de instituições de pesquisa.
E tal perspectiva de compreensão em que se passa a ter a Amazônia como lugar de
experimentação científica, em que redes de cientistas locais atuam e se relacionam ativamente
com os debates sobre os avanços dos resultados e métodos científicos nos âmbitos nacional e
internacional, é reforçada pelos trabalhos de Julio Cesar Schweickardt e Nísia Trindade Lima.
Assim como Nelson Sanjad, os artigos escritos em parceria pelos dois autores, além da própria
tese de Schweickardt, remetem nosso olhar às primeiras décadas do século XX – às viagens de
Oswaldo Cruz e Carlos Chagas à Amazônia, envolvidos com ações de saúde pública
relacionadas à construção da ferrovia Madeira-Mamoré, às medidas do governo federal para
socorrer a economia da borracha, já em declínio na região Norte, e ao Plano de Saneamento do
Amazonas, iniciativa levada a cabo nas primeiras décadas do século XX por médicos
sanitaristas locais.
Mas antes de nos referirmos mais detidamente a como percebemos a relevância de seus
textos para o andamento de nosso argumento, nos parece relevante destacar dois trechos de
nossa entrevista com Schweickardt. Um em que ele sublinha como procurou construir sua tese
voltada a refletir sobre o pensamento do médico sanitarista amazonense Alfredo da Matta –
protagonista dos planos de saneamento no início do século XX no estado do Amazonas –,
animado pelas perspectivas dos estudos do pensamento social sobre a Amazônia, com os quais
tomara contato ainda na graduação em ciências sociais na Ufam. Tal ponto de partida no
desenvolvimento de sua tese parece prenunciar a posição que ele revela também nos artigos
sobre a importância das articulações locais dos cientistas amazônidas para a aplicação e
desenvolvimento da ciência na região: “Quando eu fui fazer o doutorado acabo caindo na
história. Novamente eu volto, não para trabalhar o pensamento social, mas para trabalhar a
história das ciências. Minha ideia inicial era trabalhar com o pensamento do Alfredo da Matta,
queria seguir essa lógica do pensamento social” (SCHWEICKARDT, 2020).
Apesar de sua intenção inicial por tomar como foco na pesquisa de tese a trajetória e a
obra do médico, por circunstâncias relacionadas às poucas fontes de pesquisa acessíveis,
Schweickardt modifica o curso de seu trabalho ao ter acesso ao relatório de Carlos Chagas em
sua viagem à região no início da década de 1910. Desde o contato com essa fonte, amplia seu
enfoque analítico ao estudo sobre os relatórios de missões oficiais de sanitaristas – não somente
Carlos Chagas, mas também Oswaldo Cruz e Pacheco Leão – na Amazônia:
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Durante o processo do doutorado, eu tive acesso ao relatório do Carlos Chagas quando ele
viaja para cá, em 1912 e 1913, para a Amazônia, por conta da borracha, com a ideia de salvar
a economia da borracha que estava já em queda e propor um plano de saneamento. Nesse
relatório, eu tive acesso então ao caderno de campo dele, bem interessante. Depois saiu um
artigo na revista Manguinhos que é exatamente olhar para essas versões do próprio relatório.
Havia um relatório manuscrito que era uma caderneta de campo dele, depois uma escrita que
era datilografada e depois a publicação do relatório. Então essas três versões foram diferentes:
claramente houve uma mão do Oswaldo Cruz, que não viajou, nesse relatório, ou seja, das
escolhas do texto, não é? Mas a grande parte do relatório foi publicado literalmente o caderno
de campo dele. Aí eu disse: “puxa, essa capacidade do cara transformar caderno de campo
em relatório”. Quer dizer, era um caderno de campo muito minucioso. Essa coisa de cientistas
desse momento, tomando nota de tudo. Acabou que um capítulo do meu livro terminou se
voltando para esses relatórios tanto do Oswaldo Cruz, quando ele veio à Madeira-Mamoré,
depois o relatório do Carlos Chagas, do Pacheco. Eram os sanitaristas desse momento, que
estavam refletindo sobre essa coisa da ciência no sertão. (SCHWEICKARDT, 2020).

Os relatórios das viagens científicas de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas à região
amazônica, com os quais Schweickardt toma contato e a que se refere no último trecho
destacado da entrevista, são analisados por ele e por Nísia Trindade Lima sobretudo a partir da
percepção dos dois quanto à centralidade desses documentos para consolidação à época de
certas representações de caráter médico e científico sobre a Amazônia, a partir da mirada
proposta pelos sanitaristas. Para Lima e Schweickardt,
os relatórios sobre as condições sanitárias na região amazônica, elaborados a partir das
expedições científicas realizadas pelo Instituto Oswaldo Cruz no início do século XX,
também estão no rol daqueles documentos que, com base na experiência de observações de
viagem, visaram estabelecer a “realidade” sobre essa porção do território brasileiro.
(SCHWEICKARDT; LIMA, 2007, p. 16).

Ao tomarem os relatórios como objeto de estudo, atentam para o papel que tais viagens,
que atendiam ao imperativo de sanear a Amazônia, possuíram em um contexto de “expressivo
movimento de valorização do sertão, ora como espaço a ser incorporado ao esforço civilizatório
das

elites

políticas

do

país,

ora

como

referência

de

autenticidade

nacional”

(SCHWEICKARDT; LIMA, 2007, p. 17). Tal esforço civilizatório se dava, então, com a
implementação do que Schweickardt refere-se como movimento da “ciência no sertão”, rumo
aos sertões brasileiros.
As missões dos sanitaristas, como apontam os estudos dos relatórios, possuíam como
objetivo subjacente, além daquele mais diretamente ligado à saúde pública, conhecer a
Amazônia e, assim, incorporá-la ao país. Outro aspecto destacado na entrevista de Schweickardt
é aquele referente ao cotejamento realizado das versões do relatório oficial da viagem de Carlos
Chagas. A reflexão sobre tais versões do relatório da viagem de 1913 escrito por Carlos Chagas,
mas assinado por Oswaldo Cruz, bem como sobre o relatório da viagem do próprio Oswaldo
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Cruz em 1910, nos ajuda a perceber algo do movimento de conformação das representações da
ciência sobre a Amazônia e da força de tais representações na consolidação de imagens que,
como vimos ao longo dos últimos capítulos, são associadas às intervenções relacionadas aos
projetos de desenvolvimento econômico, às idealizações e fundações de instituições científicas
e às viagens e missões científicas à região.
Mas Schweickardt e Lima contextualizam a mobilização das imagens sobre a Amazônia
nos dois relatórios em um período de ampla circulação de representações não só sobre a região,
mas acerca dos “sertões brasileiros”. Nesse ambiente, as viagens científicas constituíam parte
fundamental do esforço de integração ao país das regiões brasileiras mais distantes do alcance
do Estado e de seus projetos modernizadores e eram ainda centrais na composição de imagens
e representações da imaginação sobre o Brasil. De um lado, portanto, as viagens relacionavamse por vezes diretamente aos projetos de modernização e desenvolvimento das regiões e, de
outro, elaboravam e reelaboravam as imagens que eram forças motrizes de tais projetos e
balizavam mesmo os sentidos da imaginação sobre os sertões e sobre o Brasil.
Datam desse período importantes expedições ao interior, como as de Cândido Rondon na
liderança da Comissão Construtora das Linhas Telegráficas do Mato Grosso ao Amazonas;
as da Comissão Geológica em São Paulo; a do astrônomo Louis Cruls em 1892 ao Planalto
Central visando à mudança da capital, e as expedições científicas do Instituto Oswaldo Cruz.
Não se pode igualmente esquecer a importância da viagem de Euclides da Cunha à região
conflagrada de Canudos e o impacto de Os sertões. O desbravamento do sertão – ou dos
“sertões brasileiros”, conforme outra referência muito comum – pode ser visto como um
movimento de forte conteúdo simbólico, que acompanhou os projetos oficiais de delimitação
de fronteiras, saneamento, utilização de recursos naturais, povoamento e integração
econômica e política. A própria categoria “sertão” esteve diretamente associada ao processo
de expansão da autoridade do Estado sobre o território nacional. (SCHWEICKARDT; LIMA,
2007, p. 17-18).

As viagens realizadas à Amazônia por Oswaldo Cruz e por Carlos Chagas estiveram
ligadas também a projetos de desenvolvimento. A contratação de Cruz ocorreu relacionada à
construção da ferrovia Madeira-Mamoré, em uma região assolada pela malária, e possuía como
principal objetivo examinar e relatar as condições sanitárias das margens do rio Madeira, além
da proposição de iniciativas, sobretudo para a profilaxia da malária.77 Já os trabalhos de Carlos
Chagas, João Pedroso e Pacheco Leão na região em 1913 foram contratados pela
Superintendência de Defesa da Borracha, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura,

77

Os trabalhos de Oswaldo Cruz e Belisário Penna durante a viagem realizada entre 16 de junho e 29 de agosto
de 1910 foram registrados no relatório “Considerações gerais sobre as condições sanitárias do rio Madeira”,
assinado por Oswaldo Cruz.
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Indústria e Comércio, fundado em resposta ao início da decadência da produção de látex na
região (SCHEICKARDT; LIMA, 2007, p. 22, 28).78
A despeito de todo o esforço de contextualização das viagens e dos papéis representados
especialmente pelos sanitaristas em uma ampla agenda de pesquisas sobre saúde pública e na
trajetória de consolidação do então Instituto Oswaldo Cruz, o que queremos destacar e
relacionar a nosso argumento aqui é a vinculação entre as representações e imagens sobre a
região presentes nos relatórios ‒ sobre as quais chamam atenção Julio César Schweickardt e
Nísia Trindade Lima ‒ e o envolvimento das viagens científicas com projetos de
desenvolvimento. A nosso ver, o objeto de pesquisa com o qual trabalham os acadêmicos da
Fiocruz é exemplar do tipo de mobilização acadêmica que queremos destacar. Nota-se, assim,
como se articulam em seus trabalhos a reflexão sobre movimentos do Estado à Amazônia e
viagens de cientistas à região. O que se nota, ao analisarmos sua produção, é a ampliação do
esquadro de “categorias explicativas”, nos termos de Ernesto Renan Freitas Pinto, associadas à
necessidade de intervenção na região em prol de sua “integração” e “desenvolvimento”.
Assim como a maior parte dos trabalhos analisados no capítulo, a produção acadêmica
de Schweickardt e Lima põe luz sobre a elaboração de representações sobre a região que se
relacionam com o diagnóstico quanto a seu abandono. No caso dos trabalhos sobre os relatórios
dos sanitaristas, tal abandono tem como centro as constatações quanto aos males relacionados
à devastação da malária, em específico, e às péssimas condições sanitárias e de saúde pública
nas regiões visitadas. Assim, o abandono da Amazônia pelo poder central passa a ser lido como
um problema fundamentalmente de saúde pública e que passa a exigir a presença do Estado por
meio dos planos e projetos de saneamento.
Mas tanto o outro artigo dos autores relacionado ao tema das viagens e dos projetos
sanitaristas na Amazônia – “Do ‘inferno florido’ à esperança do saneamento: ciência, natureza
e saúde no Estado do Amazonas durante a Primeira República” – quanto a tese de Schweickardt
– Ciência, nação e região: as doenças tropicas e o saneamento no Estado do Amazonas –
complexificam o entendimento sobre a prática científica na região e a elaboração de
representações baseadas nos pressupostos científicos, às quais temos chamado atenção. Os dois
trabalhos destacam as articulações políticas locais, fundamentais para a contratação e
dinamização das viagens científicas de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, por exemplo, e para o
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O relatório “Condições médico-sanitárias do Valle do Amazonas” reuniu as considerações da viagem científica
cuja comissão era composta por Calos Chagas, João Pedroso e Pacheco Leão e que ocorreu entre outubro de 1912
e abril de 1913 pelos “rios Solimões, Juruá, Purus, Acre, Iaco, Negro e baixo Rio Branco” (SCHWEICKARDT;
LIMA, 2007, p. 29).
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desenvolvimento de planos de saneamento a partir das diretrizes apontadas pelos relatórios das
viagens, assim como destacam a atuação da rede de médicos e cientistas locais, que, em
intercâmbio com seus colegas de outras regiões do país e do exterior, faziam avançar tanto as
intervenções necessárias para a erradicação das doenças tropicais quanto possibilitavam
avanços científicos relacionados à medicina tropical (SCHWEICKARDT, 2009, p. 362).
Buscando refletir sobre as noções de centro e periferia nas discussões da história da ciência,
Schweickardt problematiza o “lugar” ocupado pela Amazônia para o desenvolvimento da
agenda científica da época relacionada às doenças tropicais. Nos termos dele,
Manaus e o Amazonas eram periferia em alguns sentidos, como nas relações de trabalho e
nas questões sanitárias, mas, por outro lado, eram o centro porque o espaço era privilegiado
para a observação de doenças e estava na agenda das pesquisas científicas da época, como as
doenças tropicais. As instituições e os médicos locais participaram das discussões do centro
e tiveram oportunidade de aplicar as técnicas para a realidade regional. (SCHWEICKARDT,
2009, p. 28).

Para isso, o autor recorre ao estudo de fontes históricas que o permitem incorporar à
reflexão elementos do cotidiano dos trabalhos profiláticos e de pesquisas das instituições e de
médicos locais envolvidos com os planos de saneamento na cidade de Manaus e no estado do
Amazonas (SCHWEICKARDT, 2009, p. 27-28), o que ele e Nísia Trindade Lima realizam
também no artigo que escrevem a quatro mãos e em que argumentam a respeito da relevância
da reflexão sobre as práticas científicas locais, no estado do Amazonas especificamente, na
elaboração das representações sobre a região. Tomam como ponto de partida de seu estudo o
olhar às viagens e aos escritos de Euclides da Cunha e Carlos Chagas que “apresentaram, sob
diferentes perspectivas, essa visão sobre uma natureza enigmática, que deveria ser decifrada
pela ciência, e uma sociedade que perecia” (SCHWEICKARDT; LIMA, 2010, p. 400) para
então cotejá-los com textos de médicos atuantes na região. Seu objetivo era o de “compreender
mudanças no modo de observar a natureza e as populações locais” (SCHWEICKARDT; LIMA,
2010, p. 400) diante do avanço das medidas de saneamento no Estado.79
Os pesquisadores exploram em sua análise, assim, o que identificam como uma
derivação das representações sobre a Amazônia, com base nos pressupostos científicos
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Relevante notar como a produção de Schweickardt não somente é um ponto de tangência entre os dois estilos
que analisamos na tese, mas no âmbito dos debates da história das ciências articula a discussão sobre a ciência na
Amazônia ressaltando para problematização tanto os planos elaborados para a região quanto a atuação de
cientistas. O próprio Schweickardt nota a existência no debate sobre a história das ciências na Amazônia duas
coletâneas fundamentais: Conhecimento e fronteira: história da ciência na Amazônia (FAULHABER; TOLEDO,
2001) e Múltiplas faces da história das ciências na Amazônia (ALVES, 2005). O primeiro é dedicado à história
das instituições e planos e o segundo às práticas dos cientistas da região (SCHWEICKARDT, 2009, p. 33).
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operados pelos médicos locais em relação às visões de Euclides da Cunha e do relatório de
viagem de Carlos Chagas. Se nos escritos de Cunha destacam-se suas considerações sobre o
nomadismo e o desenraizamento das populações amazônicas e as dificuldades para o estudo e
compreensão de sua natureza (SCHWEICKARDT; LIMA, 2010, p. 402-403) e nos relatórios
das viagens de Carlos Chagas e mesmo de Oswaldo Cruz ganham relevo a associação da região
à doença e a descrição de sua população como “cronicamente doente” (SCHWEICKARDT;
LIMA, 2010, p. 406), mas, por outro lado, já são apontados horizontes para sua mudança por
meio da ciência, com as ações de saneamento e profilaxia, as representações dos médicos
atuantes no Amazonas são informadas pelo maior conhecimento sobre as características das
populações do estado e de suas condições naturais e pelo horizonte já então aberto pelo controle
das principais doenças que assolavam a região, sobretudo a malária e a febre amarela, a partir
dos planos de saneamento que eram implementados.
O esforço comparativo realizado no artigo entre as representações e visões da região
mobilizadas nos escritos de Euclides da Cunha e Carlos Chagas e o conjunto diverso delas com
o qual Schweickardt e Lima tomam contato a partir do estudo a respeito da atuação de médicos
e cientistas atuantes na região, para além de permitir a matização das representações mais
comumente associadas à Amazônia e à história da ciência e da saúde ali, abre caminho para
duas reflexões que se relacionam ao andamento do argumento que desenvolvemos no capítulo
e que permitem nos encaminharmos para o final de nossa demonstração quanto à existência de
um estilo sudestino de mobilização acadêmica do tema amazônico.
A primeira delas relaciona-se ao tópico das representações sobre a Amazônia, que surge
como uma recorrência nos trabalhos de todo o conjunto aqui analisado, na medida em que são
ressaltados nesses estudos os elos e articulações entre a mobilização dessas visões sobre a região
nos diagnósticos e interpretações de autores ou presentes nos esboços e planos de intervenção
à efetivação desses projetos de desenvolvimento, aos planos de saneamento e aos movimentos
de fundação de instituições que são objeto de análise dos acadêmicos. Como vimos, com os
esforços de refletirem sobre os diagnósticos e movimentos do Estado rumo à região ou a
respeito dos sentidos das viagens de intelectuais à Amazônia em missões oficiais ou não, os
acadêmicos se depararam tanto com os pressupostos, diagnósticos, explicações que norteavam
seus olhares à Amazônia quanto com os processos que, relacionados a esses projetos e viagens,
terminaram ora forjando outros sentidos, ora reatualizando um conjunto de representações sobre
a região.
Uma outra mirada feita aos trabalhos de Nísia Trindade e Julio Cesar Schweickardt nos
levou a refletir sobre elementos presentes de modo geral nos dois conjuntos da produção
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acadêmica que vimos analisando desde o capítulo passado e que nos parecem, assim, aproximar
as duas vertentes dessa produção, os dois estilos de mobilização do tema amazônico, cujas
agendas de pesquisa, em boa parte, acompanham e problematizam planos e intervenções do
Estado brasileiro em relação ao desenvolvimento na Amazônia, bem como as ideias que os
motivam, mas a partir de pontos de vista diversos. Enquanto no estilo sudestino notamos a
priorização ao estudo dos projetos, dos planos e das instituições criadas, o que nos levou a
sublinhar o sentido de movimento do Estado e de intelectuais em relação à Amazônia, no estilo
amazônida percebe-se o foco analítico voltado às vozes de intérpretes locais em relação a esses
projetos e ideias de desenvolvimento, mesmo que parte deles estivesse também envolvida nas
formulações e efetivações desses planos, como é caso do conjunto de autores estudados por
Odenei Ribeiro, Tereza de Sousa Ramos, Ricardo Lima da Silva e outros acadêmicos.
Assim, parte dos trabalhos aqui analisados toma como objeto de estudo as ideias e os
debates em torno de projetos de desenvolvimento estatais para a Amazônia, mas também
reserva atenção às elaborações dos intelectuais amazônidas – no caso dos trabalhos de Rômulo
Andrade – , aos cientistas locais – nas pesquisas de Julio Cesar Schweickardt e Nísia Trindade
sobre planos de saneamento na Amazônia – ou mesmo às articulações locais para fundação de
instituições científicas na região – que é o caso dos trabalhos analisados de Nelson Sanjad e
Marcos Chor Maio.
Por uma outra perspectiva, notamos ainda que as imagens e representações sobre a
região que se articulam e justificam os projetos sanitaristas planejados e implementados na
Amazônia, também objetos dos estudos sobre os quais nos debruçamos no presente capítulo,
por exemplo, são também mobilizadas pelos escritores amazônidas das primeiras décadas do
século XX, cujas obras são objetos de pesquisa especialmente nos trabalhos de Marco Aurélio
Coelho Paiva, que associamos ao estilo amazônida. Tais escritores possuem ainda como tópico
relevante de sua atuação intelectual, como nos mostra Paiva, as posições que forjam ante às
sínteses modernistas a partir das quais buscavam enquadrar a região. Quiçá a mais famosa das
sínteses modernistas relacionadas ao tema das viagens à Amazônia, visitado em nosso estudo,
é a de Mário de Andrade, intelectual paulista que tem sua viagem à Amazônia e os escritos que
resultam dessa experiência enquanto objetos de pesquisa em artigos de André Botelho e Nísia
Trindade Lima. Nesse âmbito, Lima e Botelho exploram outros sentidos elaborados em relação
às representações sobre a região decorrentes da viagem e da missão de Carlos Chagas, nos
fornecendo mais indícios dessa convergência. O artigo de Lima e Botelho ao qual fazemos
menção, “Malária como doença e perspectiva cultural nas viagens de Carlos Chagas e Mário
de Andrade à Amazônia”, reúne as reflexões dos dois acerca das diferentes perspectivas sob as

164
quais Chagas e Andrade, em sua leitura, compreenderam a relação entre as doenças tropicais,
sobretudo a malária como o título do artigo indica, e as possibilidades de uma “civilização nos
trópicos” (LIMA; BOTELHO, 2013, p. 746). Assim, na visão deles, enquanto Carlos Chagas e
os médicos sanitaristas envolvidos nos planos de saneamento da região – associados, como
temos visto, aos imperativos do desenvolvimento e integração aos projetos civilizatórios do
país – revelavam nos relatórios das viagens a própria erradicação da patologia tropical como a
condição básica para a superação do atraso que também identificavam com a região, Mário de
Andrade buscou subverter essa tão característica associação entre doença, atraso e vida nos
trópicos – e na Amazônia, em específico – ao propor uma mirada original sobre as
possibilidades de se imaginar uma outra utopia civilizatória brasileira a partir de seu olhar e
experiência de viajante à Amazônia.
Já nos referimos previamente no capítulo à viagem – e seu caráter de missão científica
e de saúde pública – de Carlos Chagas, ocorrida nos anos de 1912 e 1913, e que resultou na
elaboração do relatório “Condições médico-sanitárias do Valle do Amazonas”. Já a viagem de
Mário de Andrade à Amazônia aconteceu em circunstâncias bem distintas. Igualmente
particular é a natureza dos seus escritos relacionadas a ela. Longe de ser um relatório de uma
missão, como no caso de Chagas, seus escritos registram uma experiência específica: a de seu
encontro com as gentes dos rios, das cidades e dos lugarejos amazônicos já no final da década
de 1920, em 1927. Já o parti pris dos dois viajantes em sua relação com a Amazônia foi bem
diverso. Diferente de Chagas, Mário de Andrade planejou e financiou sua viagem, decidido “a
conhecer e dar a conhecer o Brasil” (BOTELHO, 2013, p. 25) e embebido pelo projeto
modernista brasileiro, do qual era um dos protagonistas.
Mário de Andrade registrou essa viagem em que se lançava a conhecer a Amazônia em
formato de notas, que foram organizadas por cada dia de viagem em uma caderneta de campo.
Os escritos, que esboçou ao longo da viagem em 1927,80 foram publicados sob a organização
de Telê Ancona Lopez somente no ano de 1976,81 embora Mário já tivesse produzido na década
de 1940 um prefácio para reunião e apresentação do conjunto de textos, que intitulou O turista
aprendiz: viagens pelo Amazonas até o Peru pelo Madeira até a Bolívia e por Marajó até dizer
chega!
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Mário de Andrade faz referência às notas que ia tomando em sua viagem ainda em 1927, em carta enviada a
Manuel Bandeira (BOTELHO, 2013).
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ANDRADE, Mário de. O turista aprendiz (Estabelecimento de texto, introdução e notas de Telê Anona Lopez).
São Paulo, Editora Duas Cidades/ Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976.

165
Desse modo, os escritos de Mário a respeito da Amazônia inclinam-se a uma visão
otimista, constituída pelas possibilidades divisadas por ele de alternativas a partir da Amazônia
para firmar as raízes de uma “civilização tropical”, marcada pela pluralidade de gentes, credos
e modos de vida do Norte do país, mas também, e sobretudo, pela relativização que busca
promover da associação entre a região amazônica e doença.
Nesse âmbito, vale destacar outro artigo do conjunto de nosso capítulo, também de
autoria de André Botelho, em que ele atenta justamente ao modo por meio do qual Mário de
Andrade realiza uma ressignificação de categorias centrais para seu projeto de interpretação do
Brasil, as de empatia e autenticidade (BOTELHO, 2013, p. 20), em sua narrativa sobre a viagem
que realizara à Amazônia. Botelho identifica como a narrativa de Andrade explora os estigmas
do atraso e da doença tropical que se associavam comumente à Amazônia. Nesse sentido, o
destaque aos significados da malária, tanto em suas consequências físicas para a população
local quanto nas imagens mobilizadas pelas diversas missões científicas e projetos de
desenvolvimento, move o olhar de Andrade a evidenciar uma “filosofia da maleita”, elemento
fundamental para a composição de sua “utopia amazônica”, termo usado por Telê Ancona
Lopez – para o que chama atenção Botelho em seu texto – ao se referir à imaginação de Mário
por uma civilização tropical alternativa a partir do que via (e imaginava) na região Norte do
país. Quanto à “filosofia da maleita”, Botelho esclarece:
Na prostração posterior aos acessos da doença [da malária], Mário de Andrade imaginava
poder entrever certos estados fisiológicos e psíquicos capazes de aplacar a “curiosidade”, que
associa ao “progresso” como princípio básico da civilização industrial, e produzir relativa
indiferença, por ele valorizada como meio de crítica do sentido que o processo social estaria
assumindo. A essa sua reflexão inusitada sobre a doença, ou melhor, sobre a relação cultural
dos homens amazônicos com a doença, Mário chamou de “filosofia da maleita”.
(BOTELHO, 2013, p. 21).

Um trecho já destacado por Telê Ancona Lopez no artigo “O turista aprendiz na
Amazônia: a invenção no texto e na imagem”, publicado em 2005, e presente nas notas de
Mário de Andrade a respeito de sua viagem ao norte, possui força definidora a respeito de sua
versão quanto a uma civilização tropical alternativa de origem amazônica:
Não sei, quero resumir minhas impressões desta viagem litorânea por nordeste e norte do
Brasil, não consigo bem, estou um bocado aturdido, maravilhado, mas não sei... Há uma
espécie de sensação ficada da insuficiência, de sarapintação, que me estraga todo o europeu
cinzento e bem-arranjadinho que ainda tenho dentro de mim. Por enquanto, o que mais me
parece é que tanto a natureza como a vida destes lugares foram feitos muito às pressas, com
excesso de castro-alves. E esta pré-noção invencível, mas invencível, de que o Brasil, em vez
de se utilizar da África e da Índia que teve em si, desperdiçou-as, enfeitando com elas apenas
a sua fisionomia, suas epidermes, sambas, maracatus, trajes, cores, vocabulários, quitutes...
E deixou-se ficar, por dentro, justamente naquilo que, pelo clima, pela raça, alimentação,
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tudo, não poderá nunca ser, mas apenas macaquear, a Europa. Nos orgulhamos de ser o único
grande (grande?) país civilizado tropical... Isso é o nosso defeito, a nossa impotência.
Devíamos pensar, sentir como indianos, chins, gente de Benin, Java... Talvez então
pudéssemos criar cultura e civilização próprias. Pelo menos seríamos mais nós, tenho certeza.
(ANDRADE, 1976, p. 60-61).

À medida que o leitor vai adentrando o mundo amazônico revelado pelas notas “rápidas,
telegráficas muitas vezes”, mas cujo conjunto “cheira a modernismo” conforme o próprio Mário
indica no prefácio escrito ainda em 1943 para uma possível reunião de suas notas, vai sendo
apresentado ao colorido (e calorento, como ele destaca muitas vezes) universo que o intelectual
modernista ia descobrindo e com o qual ia se encantando enquanto navegava pelos rios da
Amazônia. Muitas passagens nos revelam o encantamento e a empatia de Mário pelos tempos,
fazeres, aromas, saberes que iam conquistando sua atenção pelo caminho. O fascínio por Belém,
por exemplo, é de se destacar pelo que tem de revelador das misturas tropicais que Mário via
na Amazônia: “Passeamos o dia inteiro e já me acamaradei com tudo. Estou lustroso de
felicidade. Belém é a cidade principal da Polinésia. Mandaram vir uma imigração de malaios e
no vão das mangueiras nasceu Belém do Pará” (ANDRADE, 1976, p. 63).
Terminar com o texto de Botelho a exposição de nossa análise a respeito do conjunto de
obras que previmos ao capítulo parece-nos auspicioso porque, além do destaque e estudo dos
sentidos da “obra amazônica” propriamente de Mário de Andrade, que realiza por meio do
exame de suas notas, no artigo percebe-se o esforço paralelo do autor por revisitar
interpretações mais comumente dirigidas ora à literatura de viagem, ora aos relatos de caráter
etnográfico. Caracteriza a viagem de Mário de Andrade à Amazônia como uma iniciativa
peculiar, como um “meio de descoberta sentimental e intelectual do Brasil, crucial para o
projeto modernista […] de tornar o país familiar aos brasileiros” e, por fim, central para
engendrar “sua concepção plural de civilização […] mais sincrética do que sintética”
(BOTELHO, 2013, p. 20-21):
Civilizações, e não apenas uma única civilização. A lição não é pequena se lembrarmos dos
velhos e novos processos de homogeneização e padronização das condutas, sentimentos,
imaginações e linguagens que, ainda que em novas configurações, nos perpassam
contemporaneamente. (BOTELHO, 2013, p. 21).

O artigo de André Botelho repõe a atenção, como vimos, à viagem de Mário como meio
essencial para sua composição de narrativa e para forjar sua imaginação em torno de uma utopia
civilizacional brasileira a partir do olhar à Amazônia. Em relação ao exercício reflexivo que
vimos realizando ao longo do capítulo, o texto de Botelho nos dá chance de retomarmos
observação quanto à centralidade que o mote do deslocamento possui como questão candente
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no conjunto das pesquisas analisadas. De um lado, os trabalhos acadêmicos registram, a nosso
ver, cada um a seu modo, revisitam e problematizam movimentos realizados pelo Estado e por
organismos internacionais para elaboração e desenvolvimento de projetos e/ou fundação de
instituições na Amazônia, e, de outro, viagens realizadas por intelectuais à região, enquanto
pontos de partida fundamentais para a elaboração dos diagnósticos, interpretações e projetos
que são estudados nos artigos e teses que associamos ao estilo sudestino.
É em torno dessa ideia-mote do deslocamento que identificamos ainda a recorrência de
representações de uma Amazônia exógena, desconhecida, como que à espera das intervenções
ou das interpretações por parte do Estado brasileiro e de seus agentes, e mesmo das elaborações
intelectuais mais matizadas como são os casos daquelas de Mário de Andrade. A aproximação,
mediada pelos trabalhos de Botelho, à obra amazônica do modernista é um convite a que nosso
olhar se volte a um ponto de convergência entre os estilos sudestino e amazônida. Como vimos,
Botelho destaca a peculiaridade da crítica de Mário justamente à imposição dos planos de
desenvolvimento e da integração da região ao país então em voga, sobretudo em suas facetas
cientificista e relacionada à saúde pública e ao saneamento. Ressalta ainda a valorização que
Mário buscou promover da peculiaridade amazônica e brasileira em torno de uma utopia
civilizacional alternativa. Assim, sendo ele mesmo um viajante à Amazônia, Mário de Andrade
posicionou-se pela valorização dos ritmos e saberes das populações da região e manteve-se
cético diante da tradição de intervenções e interpretações da região que buscavam moldá-la,
reduzi-la e adaptá-la aos processos de integração nacional.
Assim, a contribuição de Botelho quanto ao tema amazônico, embora se enquadre em
nossa observação quanto a trabalhos acadêmicos que mobilizam intelectuais de fora da
Amazônia, em deslocamento para a composição de suas interpretações sobre a região, chama
nossa atenção para uma problematização a respeito da lógica de imposição de planos e
intervenções de fora para dentro na Amazônia, contida na narrativa de Mário de Andrade. Não
sendo um intelectual amazônida, Mário parece-nos imbuído da missão de revelar muito do que
se queria superado ou “esquecido” na região pelos planos e interpretações a partir dos
movimentos do Estado e das viagens de intelectuais. Também a iniciativa de Botelho por
revolver a “obra amazônica” de um autor com larga produção e fortuna crítica nos remete aos
movimentos dos acadêmicos do estilo amazônida de visibilizar autores locais ou destacar o
debate sobre Amazônia em obras e campos literários e acadêmicos.
Se deslocarmos nosso olhar para uma apreensão mais abrangente dos estudos que
relacionamos ao estilo sudestino, somos conduzidos a refletir a respeito do fato de que, embora
o tema do desenvolvimento tenha sido central em nossa compreensão da produção dos dois
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estilos, o caso específico do estilo sudestino faz pensar sobre o modo pelo qual o tema da
Amazônia ressurge e é ressignificado nos diagnósticos e interpretações vinculados a um tipo de
imaginação. Uma imaginação que repõe a região como espaço brasileiro a ser objeto de
intervenção do Estado, a ser modernizado por planos e projetos, a ser saneado por missões
científicas e de saúde pública, mas, sobretudo, que foi interpretado e reinterpretado sob a luz
dessas idealizações, intervenções, movimentos e deslocamentos.
Tais interpretações e reinterpretações sob o signo de, digamos, um mote perpétuo de
movimento do Estado e de intelectuais à Amazônia conduz nosso debate ao centro de um tema
que despertou atenção de analistas da área do pensamento social no Brasil, o da terra como uma
das matrizes de interpretação do pensamento social brasileiro. Em seu livro A terra como
invenção: o espaço no pensamento social brasileiro, João Marcelo Ehlert Maia mapeia a
centralidade da terra na imaginação brasileira e identifica, a partir de uma reflexão com foco
dirigido à espacialidade presente nas obras de Vicente Licínio Cardoso e Euclides da Cunha, “a
visão do Brasil como uma sociedade em construção, capaz de se autoinventar e de projetar-se
sem ter de pagar excessivo tributo a alguma espécie de ontologia cultural” (MAIA, 2008, p.
191). Maia complementa e nos informa que “a terra, contudo, não se limita a operar como signo
de uma autenticidade perdida, mas também simboliza um processo de construção nacional no
qual a invenção e o pragmatismo ganham força expressiva” (MAIA, 2008, p. 191).
A temática amazônica, tão frequentemente associada aos planos de desenvolvimento e
de integração do Estado nacional, lança nosso olhar para a percepção a respeito de como a
imaginação sobre a região parece se enquadrar em uma tradição de pensamento sobre o Brasil
que a considera, pelo menos ao longo do século XX – a que as interpretações e os projetos
estudados pelas pesquisas nos conduzem –, como um lugar-devir, um espaço tomado sobretudo
como objeto das intervenções modernizadoras brasileiras.
Assim, em nossa leitura, é possível entrever, na produção que examinamos aqui e
associamos ao estilo sudestino de mobilização do tema amazônico, a força do tema da
“incorporação dos sertões” no pensamento social brasileiro, que mereceu atenção de Nísia
Trindade Lima em seu livro seminal Um sertão chamado Brasil, no qual busca investigar a
“existência de uma continuidade temática e de perspectiva de interpretação social que nos
permitiria falar de uma corrente de pensamento voltada para o tema da ‘incorporação dos
sertões’” (LIMA, 1999, p. 17). Para isso, reúne seus estudos das obras de intelectuais como
Euclides da Cunha, Vicente Licínio Cardoso, Roquette Pinto, Belisário Penna e Monteiro
Lobato, que, em sua visão, ajudaram a construir e consolidar “um repertório de temas e questões
que continuaria presente nas investigações sociológicas que se desenvolveram após 1930”
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(LIMA, 1999, p. 18). Ao refletir sobre as imagens e propostas de desenvolvimento e saneamento
do interior brasileiro mobilizadas pelas obras do conjunto de intelectuais que estuda, Lima
questiona “a identificação de uma descontinuidade absoluta entre a formulação de argumentos
sociológicos no período anterior a 1930 e aqueles que passam a se definir posteriormente” e
propõe a observação das continuidades na interpretação do Brasil e na produção sociológica
pós-institucionalização “marcadas pela ênfase nos contrastes entre um polo atrasado e um polo
moderno, metaforicamente associados às ideias de litoral e de sertão” (LIMA, 1999, p. 22).
As reflexões sobre as associações recorrentes da imaginação brasileira à categoria do
sertão promovida por Lima82 e sobre a tradição intelectual brasileira de se tomar o espaço a
ocupar como signo para a reflexão sobre o país realizada por Maia83 são relevantes para nosso
trabalho de dois modos. Primeiro porque lança nossa pesquisa sobre a produção acadêmica
dedicada ao tema da Amazônia e relacionada aos estudos do pensamento social a mais
desdobramentos possíveis. Há, nos parece, uma continuidade cognitiva entre o tema da
“incorporação dos sertões” e as perspectivas de interpretação sobre a Amazônia a que os estudos
dos acadêmicos nos conduzem. Além disso, o tema que nos pareceu subjacente à maioria dos
estudos (bem como aos diagnósticos e interpretações sobre os quais se lançam), o do
desenvolvimento da Amazônia, parece também passível de ser enquadrado em uma tradição de
imaginação brasileira em que a terra, e o mote de ocupá-la, desenvolvê-la e integrá-la, possui
lugar central. Segundo porque diz respeito a como esses dois desdobramentos teóricos possíveis
nos repõem em contato com um eixo fundamental de nossa busca pela Amazônia e pela
produção da área do pensamento social no Brasil. Como temos visto ao longo da tese, e em
todos os capítulos, nossos estudos sobre o tema e a respeito da área nos conduziram a enxergar
seus desdobramentos, a outros temas e a outros campos acadêmicos. A essa lógica de
desdobramentos e de conexões que norteou nossa pesquisa sobre Amazônia nos estudos do
pensamento social no Brasil dedicamos as últimas considerações da tese.
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Gilberto Hochman, que compôs nosso mapeamento dos pesquisadores de Amazônia, também possui
investimentos no tema. Destaco seu artigo “Logo ali, no final da avenida: Os sertões redefinidos pelo movimento
sanitarista da Primeira República” (Hochman, 1998). Lima e Hochman organizaram a coletânea Médicos
intérpretes do Brasil (HOCHMAN; LIMA, 2015), em que capítulos são dedicados à atuação e às interpretações
de Belisário Penna – “Belisário Penna, um combatente” (SANTOS; FIGUEIREDO, 2015), Carlos Chagas –
“Carlos Chagas e as doenças do Brasil” (KROPF, 2015), Alfredo da Matta (SCHWEICKARDT, 2015). Um texto,
escrito por Lima, é dedicado às representações da malária na obra de Guimarães Rosa: “’Boa para pensar’: malária
e imaginação na obra de Guimarães Rosa” (LIMA, 2015).
83
Maia contribui a essa discussão ainda com o artigo “As ideias que fazem o estado andar: imaginação espacial,
pensamento brasileiro e território no Brasil Central” (MAIA, 2010) e “A imaginação da terra: o pensamento
brasileiro e a condição periférica” (MAIA, 2013).

170
Considerações finais
Ou sobre os desdobramentos de uma busca por Amazônia e pela área do pensamento social
no Brasil
Procuramos demonstrar nesta tese os passos de nossa pesquisa a respeito da presença da
categoria Amazônia na produção de acadêmicos relacionados aos estudos do pensamento social
no Brasil. Para isso, em primeiro lugar, foi realizado um esforço por desenhar um mapeamento
capaz de apreender de um modo panorâmico a produção desse campo acadêmico. Passamos a
visualizar os pesquisadores que se identificavam com a área e que produziam nesse campo a
partir de sua atuação em programas de pós-graduação nas grandes áreas das ciências sociais e
da história. Depois, pudemos elencar aqueles que possuíam investimento no tema amazônico –
aos quais passamos a nos referir como pesquisadores de Amazônia –, bem como as instituições
que os abrigavam e, assim, visualizar sua produção acadêmica – os artigos publicados, as teses
e dissertações defendidas e as orientações realizadas – e ao menos parte das redes acadêmicas
que compunham com alunos e colegas relacionados à temática amazônica. Consideramos então
relevante seguir os fios que a análise da produção desses pesquisadores nos sugeria e,
recorrendo à realização de entrevistas com parte deles, analisar o movimento intelectual – que
chamamos de movimento rumo à Amazônia – que inscreveu o tema na produção acadêmica da
área e consolidou uma agenda cognitiva sobre a temática amazônica.
Percebemos duas vertentes principais desse movimento rumo à Amazônia. Uma delas
teve como centro propulsor o encontro de pesquisadores amazonenses da Ufam – inicialmente
Ernesto Renan Freitas Pinto e Marilene Freitas, interessados desde o início de suas trajetórias
acadêmicas pela temática amazônica e por estudos sobre ideias, obras e trajetórias de
intelectuais locais sobre a região – com dois acadêmicos paulistas atuantes em pesquisas sobre
o pensamento social brasileiro, Octavio Ianni e Élide Rugai Bastos. Identificamos uma segunda
vertente desse movimento intelectual a partir do exame das trajetórias de aproximação
acadêmica ao tema da Amazônia de pesquisadores atuantes sobretudo na região Sudeste e, mais
especificamente ainda, nucleados na Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz. São esses os focos de
análise dos dois primeiros capítulos da tese, que compõem sua primeira parte: “Um mapa e o
movimento rumo à Amazônia”.
Foi lidando com as características dessas duas vertentes que passamos a visualizar mais
claramente os fundamentos de dois estilos distintos de mobilização do tema amazônico no
corpo empírico – artigos e teses – examinado. A análise interna dos textos resultou na
constatação quanto a peculiaridades nos objetos de pesquisa, na escolha dos autores canônicos
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e nos temas que eram associados pelos trabalhos acadêmicos ao debate sobre a região. Em razão
da associação dos dois estilos a conjuntos de pesquisas desenvolvidas, em um caso, por
acadêmicos sobretudo atuantes na região Norte e, no outro, por pesquisadores radicados no
Sudeste, a nomeação dos estilos passou a ser amazônida e sudestino.
Ao analisarmos as teses e os artigos associados por nossa interpretação ao estilo
sudestino e ao estilo amazônico, pudemos notar a recorrência de tópicos que pareceram
transversais às pesquisas dos conjuntos e nos permitiram passar a tratar de sentidos subjacentes
à produção analisada. Pudemos visualizar nexos cognitivos entre os conjuntos que
analisávamos, mas também a partir das elaborações dos autores – objetos das pesquisas dos
acadêmicos – que propuseram, a seu modo, interpretações a respeito do desenvolvimento da
Amazônia, sua integração ao país e que contribuíram de modo geral na composição das
representações da imaginação brasileira sobre a região.
Como procuramos demonstrar, no caso do estilo amazônida, o tópico do esquecimento
configurou-se central na maioria dos trabalhos com os quais lidamos. Ressaltamos que tal
recorrência se dá pelo menos em dois níveis. Em um primeiro, como categoria identificada
pelos pesquisadores de Amazônia em suas análises das obras e das ideias de escritores, ensaístas
e agentes políticos sobre a região. Suas pesquisas situam o problema do “esquecimento” da
região amazônica, tanto no cenário político e econômico quanto no conjunto da imaginação
brasileira, como elemento basilar para os diagnósticos dos intelectuais nas suas interpretações
variadas sobre a região e enquanto mote da atuação da maior parte deles. Por outro lado,
também os pesquisadores de Amazônia da região Norte buscam valorizar as vozes, muitas vezes
esquecidas, de autores relevantes para o pensamento social na Amazônia, cuja circulação se deu
em geral no âmbito regional. Resgatar tais vozes, retirá-las do esquecimento – tanto para trazêlas ao estatuto de comporem o pensamento social sobre a Amazônia e sobre o Brasil quanto
para a tarefa de complexificar as posições e as visões sobre Amazônia em circulação no país –
está no centro da agenda acadêmica e intelectual desses acadêmicos.
Quanto ao estilo sudestino, um outro tópico nos pareceu central. Percebemos a
recorrência com a qual a produção dos acadêmicos nos remetia a uma lógica de movimento ou
deslocamento, fundamental para as ideias e elaborações dos projetos de intervenção estatal e
obras intelectuais que analisavam. Tal noção de movimento se manifesta, de um lado, na
recorrência de pesquisas que problematizam ações do Estado brasileiro e de organismos
internacionais em direção à Amazônia e, de outro, por meio de nosso exame dos estudos a
respeito de iniciativas de intelectuais e escritores – desempenhando funções enquanto agentes
do Estado e de organismos internacionais ou não – para conhecer e interpretar a Amazônia a
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partir de viagens à região. Não nos passou despercebido ainda o fato de que o registro e a
reflexão a respeito desses movimentos e viagens – e de seus desdobramentos em projetos e
ideias sobre a região – à Amazônia era realizado por acadêmicos sobretudo da região Sudeste
que haviam, como vimos no segundo capítulo, se aproximado do tema a partir de seus estudos
sobre outras temáticas, como a da história das ciências e de instituições científicas, do
modernismo e suas vertentes, dos projetos de modernização ou dos debates a respeito das
regiões no país.
Ao longo de todo o período do trabalho da pesquisa de tese – desde a idealização do
mapeamento até a demonstração das características que distinguem os dois estilos de
mobilização do tema amazônico – lidamos com sugestões que o exame do material de pesquisa
trazia sobre desdobramentos e conexões aos quais nossa busca por Amazônia e pela área do
pensamento social no Brasil, e pelos sentidos dessa correlação, nos remetia.
Ainda no âmbito dos esforços de mapeamento, esse foi o caso dos pesquisadores de
Amazônia a cujos nomes fomos apresentados ao seguir os fios tecidos pelas redes dos
professores dos programas de pós-graduação com suas parcerias, coautorias e orientações.
Embora acompanhar tais desdobramentos possuísse um encanto próprio para quem almejava
realizar uma fotografia da presença do tema em um campo acadêmico, também nos lançava aos
riscos do fetiche de mapear uma realidade ampla e sempre em processo de desenvolvimento.
Mas, se representava um risco para o mapeamento e para a factibilidade do trabalho de
pesquisa como um todo, a percepção dos desdobramentos e das conexões com os quais nos
deparávamos foi um alerta desde sempre quanto à natureza do estudo que promovíamos. Assim,
cedo tornou-se bem evidente o quanto as discussões acadêmicas sobre o tema da Amazônia no
campo do pensamento social eram multifacetadas, e nos lançavam a outros temas, assim como
a outros campos acadêmicos. Por outro lado, diante disso, fazia-se necessário um controle a
respeito de que trajetórias e que produção acadêmica analisaríamos. Por isso, nossa definição
foi a de nos fixarmos naquelas em que se podia constatar a presença do tema e a identificação
ou relação de seus autores com a área do pensamento social.
Com o exame da produção dos acadêmicos, compreendemos a necessidade de um
recorte definido à análise interna que propúnhamos fazer da produção dos pesquisadores de
Amazônia. Privilegiamos um número de artigos e teses que nos permitisse fazer aproximações
a cada um deles, podendo contar com algo como um extrato da produção da autoria de cada
um. Por conta das diferentes formas de envolvimento dos autores com o tema e com os estudos
da área, essa quantidade foi distinta para cada um deles. Nosso esforço foi o de que a produção
analisada de cada um fosse representativa de sua particular contribuição ao debate e ao
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andamento de nosso argumento para o exame da hipótese quanto aos estilos de mobilização do
tema.
A peculiaridade do corpo empírico analisado também convidava nosso olhar
frequentemente para além. E isso possibilitou que visualizássemos, ao longo da pesquisa,
elementos de correntes intelectuais não só entre os acadêmicos e suas agendas de trabalho, mas
também entre suas agendas e as problemáticas que orientavam as obras dos intelectuais que
analisavam.
Atentar a esses desdobramentos a que nosso corpo empírico nos lançava sugere,
portanto, a existência de sequências cognitivas a reunir os dois distintos estilos acadêmicos a
modos de problematizar a Amazônia de intérpretes, sobretudo ao longo do século XX. E,
portanto, embora não tenhamos podido proceder no espaço da tese uma análise mais cerrada a
respeito dessas sequências amazônicas que pudemos entrever, de um certo modo o exercício de
visualizá-las representou um pilar de nossa interpretação sobre os estilos.
Frutos dessa mirada são nossas observações quanto aos tópicos do esquecimento e do
movimento, que nos pareceram transversais a grande parte dos trabalhos do estilo amazônida e
do estilo sudestino, respectivamente. Mas nosso trabalho de análise também nos possibilitou
identificar a força de um tema subjacente nos trabalhos analisados nos dois estilos: o do
desenvolvimento. Seja por meio da reflexão sobre as obras e trajetórias de intelectuais da região,
no caso do estilo amazônida, seja a partir da problematização das ideias e elaborações sobre os
planos, projetos e missões para a fundação de instituições na região, no caso do estilo sudestino,
as pesquisas lidam com o tema do desenvolvimento e do lugar ocupado pela Amazônia na
imaginação sobre o país. No primeiro caso, podemos perceber, na agenda dos acadêmicos, a
iniciativa por complexificar as posições e visões sobre a pauta do desenvolvimento na região
por meio da recuperação e visibilização das vozes e narrativas locais. No segundo caso, o tema
do desenvolvimento na região é acompanhado em geral pela problematização dos
pesquisadores aos movimentos do Estado brasileiro em direção à Amazônia, por meio de seus
estudos sobre iniciativas, projetos e instituições estatais.
Imprescindível notar como a questão do desenvolvimento da região e as representações
a seu respeito – ao nos referirmos ao desenvolvimento, fazemos menção aos planos de
integração, saneamento e modernização – não apenas são eixos que estruturam os objetos
analisados pelas pesquisas acadêmicas, mas também compõem, como vimos, a agenda
acadêmica dos pesquisadores. Elas também nos levaram a dois debates que abordamos na
segunda parte da tese.
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O primeiro é aquele referente ao que Ernesto Renan Freitas Pinto identifica como
cristalização de um conjunto limitado de categorias explicativas na imaginação sobre a
Amazônia, “ideias matrizes que foram historicamente se configurando para constituir esse
núcleo a partir do qual vêm sendo geradas as noções diferenciais entre civilização e barbárie”
(PINTO, 2008, p. 13), ou a respeito de uma “tríade matricial” como base das interpretações
sobre a Amazônia e do imperativo de intervenções na região “em nome de sua suposta ‘riqueza’,
por ser ‘vazia’, por ‘precisar ser preservada do inimigo’” (SANTOS FILHO, 2006, p. 115).
Além disso, a pesquisa nos permitiu notar de que modo a discussão sobre Amazônia articula-se
com o tema mais amplo da “incorporação dos sertões” e relaciona-se com a tradição intelectual
que identificou na terra e na sua ocupação o movimento fundamental de construção e
imaginação do país, seguindo as sugestões de formulações de autores como Nísia Trindade
Lima e João Marcelo Ehlert Maia. A Amazônia configura-se, assim, na grande parte das obras
e das ideias analisadas pelos pesquisadores, como o lugar por excelência a ser desenvolvido,
modernizado e integrado.
A pesquisa realizada nos mostra como a agenda de trabalho dos acadêmicos – voltada
às análises e contextualizações das trajetórias e obras de intelectuais e às idealizações e
realizações dos projetos – é amplamente dedicada à complexificação dos sentidos, das
representações e das ideias que estão no entorno do debate sobre a região amazônica.
Ao incluírem mais vozes ao debate sobre a região, ao visibilizarem a produção de
autores amazônidas (caso do estilo amazônida) ou ao problematizarem as idealizações e os
projetos de intervenção na região e mesmo ao atentarem às complexas posições de intelectuais
que viajaram à Amazônia (caso do estilo sudestino), os trabalhos analisados aqui problematizam
os discursos, os diagnósticos, os planos e as intervenções na Amazônia. Nesse sentido, nossa
tese contribui para o amplo debate a respeito do conjunto de representações sobre a Amazônia
que balizam a discussão, a reflexão e o pensamento crítico a respeito da região (PINTO, 2005;
BASTOS, 2007; FREITAS, 2007; GONDIM, 2007; PIZARRO, 2012; BASTOS; PINTO, 2014,
2016).
Esperamos que nossas formulações sobre movimentos de inscrição do tema amazônico
nos estudos relacionados ao pensamento social e estilos acadêmicos de mobilização da temática
possam ser pontapé para outras pesquisas que investiguem desde os desdobramentos, iniciativas
e articulações dos pesquisadores que associamos aqui aos estilos amazônida e sudestino até as
eventuais sequências amazônicas que apenas sugerimos, ao nos debruçarmos sobre as
características da produção acadêmica analisada.
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