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RESUMO 

 

Este Trabalho aborda a cultura amazônica, utilizada pela publicidade como 

ferramenta da comunicação de marcas de produtos e serviços, mostrando uma 

diversidade de representações da imagem da Amazônia. Trata-se de uma reflexão 

sobre a apropriação da identidade amazônica por parte das erveiras e da linha Ekos da 

Natura e também da identificação, aproximação ou distanciamento da população 

amazônica da imagem criada pelas duas. Uma leitura que traz a reflexão sobre como a 

Amazônia é “consumida”. Percebemos que ora ela é discurso de uma comunicação 

tradicional e outrora ela é dialogo para o conhecimento contemporâneo.  
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ABSTRACT 

 

The work approaches the amazon cuture, used by advertising as a tool for 

the communication of brands, products and services, showing a diversity of 

representations of the image of the Amazônia. it is an appropriation of the Amazônia  

identity by the "erveiras" and Ekos line of the brand Natura and the identification or not 

by the Amazon population of the image that was created by the local reality brands. A 

reading that brings the reflection about the Amazônia is consumed, we realize that 

sometimes it is a discourse of and traditional communication and other times it is a 

dialogue for contemporary knowledge. 
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1 INTRODUÇÃO 

A princesa era branca como a neve, seus lábios lembravam uma rosa 

vermelha e seus cabelos eram como a noite, possuía uma beleza exuberante, 

encantadora e indiscutível. Mas certo dia um espelho a deixou em profundo conflito, 

quando a moça fez a pergunta mágica: - Espelho, espelho meu, existe alguém mais 

bela do que eu? A princesa viu refletida a imagem de uma rainha, uma mulher 

astuta, sedutora que não era bonita, era quase feia, mas que tinha truques e 

artimanhas incríveis de beleza e perfumaria, seus cuidados com a pele eram rituais 

que incluíam óleos, flores, raízes, mel e leite. Entre outros elementos da natureza 

ela esperava o período lunar para aplicação das receitas de embelezamento. Com 

muita tristeza a princesa perguntou ao espelho: - O que devo fazer para eu ficar tão 

linda quanto a mulher que você mostrou?  

Nesse momento, uma fada madrinha apareceu e foi solidária ao seu 

sofrimento. A fada disse que existia uma deusa, que poderia lhe mostrar o melhor 

caminho para o conhecimento tradicional da beleza e que ela conhecia substâncias 

que poderiam deixar sua pele bonita como antes, porém essas substâncias só 

seriam encontradas em um país das maravilhas, um lugar que abrigava uma grande 

biodiversidade que poderia contribuir para sua beleza, conhecido como Amazônia. 

Ela disse que neste lugar, existiam seres fantásticos que moravam no fundo do rio e 

outros que viviam na penumbra da floresta. Contou ainda que existia uma moça 

bonita chamada Yara, que poderia lhe contar segredos, para manter a pele linda, 

saudável e perfumada.  

A princesa ficou muito feliz com a notícia, mas logo a fada lhe revelou 

uma dificuldade, a distância entre os reinos. Desanimada, a bela procurou uma 

jovem e inteligente bruxa e pediu que fizesse um feitiço ou criasse uma porção para 

reverter seu problema estético o mais rápido possível, mas o efeito durou pouco e 

logo os problemas de pele pioraram muito. Triste com o resultado, a vaidosa moça, 

procurou a fada que a alertou dizendo que ela precisava de um tratamento e não um 

efeito cinderela.  Após o alerta da fada, a moça decidiu ir ao encontro das místicas 

da floresta Amazônica e das sabedorias da linda Yara e, com o passar do tempo a 

jovem princesa voltou a sentir-se bela novamente. 
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O episódio contado acima poderia ser um roteiro de um comercial 

publicitário ou mais uma história fantasiosa dessas que encontramos nos livros 

clássicos. Porém, a narrativa faz parte da realidade de muitas mulheres que ao se 

depararem com a própria imagem refletida, ficam insatisfeitas com o que veem e 

isso aumenta o desejo pela beleza e a busca pela perfeição. A comparação e a 

vontade de ser como as modelos que representam uma marca, levam a busca por 

receitas duvidosas e resultados frustrantes para os clientes. 

Sabendo disso, a publicidade tem um papel importante nesse processo, 

criar uma relação de confiança entre a marca e o cliente, possibilitando ao usuário 

através de campanhas publicitárias ou discursos tradicionais, conhecer o que será 

ofertado pelas empresas de cosméticos que atenda a necessidade do público 

desejado, diminuindo assim, as chances de frustração para os clientes que farão uso 

do produto anunciado. Por isso, torna-se tão relevante para a publicidade o exercício 

da reflexão, conhecer o perfil do cliente, a cultura ou elementos que aproximem a 

marca ao tipo de usuário, para dialogar e não impor ideias fora da realidade vivida 

pela sociedade.  

Portanto, não se trata apenas de anunciar produtos, mas também é 

preciso se preocupar com a qualidade, sem esquecer da responsabilidade em 

esclarecer os cuidados necessários  que contribuam para  um  resultado satisfatório  

para o cliente e para o meio ambiente; mostrar que as técnicas existentes da 

publicidade,  através da comunicação pode levar ao consumidor a responsabilidade 

de usar produtos corretamente ecológicos, um consumo consciente que causará 

impactos positivos ao meio ambiente e para comunidades existentes na floresta 

amazônica, já que empresas como a Natura possibilitam que estas comunidades 

tradicionais, se desenvolvam economicamente através da retirada de matéria prima 

para a comercialização e fabricação de produtos naturais, tornando a retirada de 

insumos da floresta uma exploração consciente, pois estes passam a conhecer e a 

manter uma relação mais próxima da floresta.  

   Anteriormente a fabricação de cosméticos estava mais voltada para a 

indústria farmacêutica de manipulação de substâncias químicas. Eram produtos de 

tratamento com um efeito quase mágico, porém hoje, as mudanças climáticas, a 

poluição, estresse e doenças relacionadas ao emocional, trouxeram a necessidade 
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das indústrias repensarem e analisarem outros artifícios descobertos para 

atenderem os nichos de mercado que, buscam o tratamento da pele com produtos 

naturais, feitos a partir de insumos retirados da floresta amazônica e também 

impactos menos agressivos ao meio ambiente, um nicho de mercado que cada vez 

mais vem crescendo e exigindo o compromisso com a natureza e com a sociedade. 

A Amazônia tem em sua imagem a construção de diversos conceitos e 

recursos atribuídos a sua realidade natural. Na atualidade, a floresta tropical passou 

a ser percebida como marca e valor mercadológico para pequenas e grandes 

empresas que buscam se diferenciar no mercado e obterem sucesso em seus 

negócios. Essa maneira de apropriação dos conceitos da floresta levantou 

questionamentos no campo da comunicação, pois esse bioma passou a ser visto 

como valor sustentável às empresas de cosméticos, por possuir matérias-primas 

como sementes, plantas, cascas, frutos, raízes, flores; extraídas para a composição 

de perfumaria e cosmético, os quais carregam em seus produtos a identificação 

atrelada a um conceito de desenvolvimento sustentável para floresta. 

Em virtude da percepção das apropriações da cultura amazônica no 

campo comunicacional, a pesquisa tem como proposta analisar as aproximações e 

distanciamentos entre os argumentos estéticos utilizados pelas erveiras do mercado 

Ver-o-Peso e da marca Natura, através da linha Ekos averiguar, a partir 

dasestratégias de divulgação e venda de cosméticos e perfumes, que imagem de 

Amazônia surge; Compreender e interpretar as representações utilizadas da 

Amazônia, nos argumentos de venda das erveiras e da linha Ekos da Natura; 

Identificar o que resta dessas representações, como imagem da Amazônia em um 

espaço contemporâneo. Estes Objetivos levaram a reflexão sobre a problemática da 

construção da imagem de Amazônia e ao questionamento a seguir: Que imagem da 

Amazônia é refletida nas estratégias comunicacionais das erveiras do Ver-o-peso e 

da linha Ekos da marca Natura? 

Os objetos escolhidos para análise da pesquisa, trazem uma leitura 

interpretativa sobre as apropriações e representações amazônicas utilizadas pelas 

erveiras e pela linha Ekos, como promessa em seus discursos publicitários e 

também pela finalidade do uso da biodiversidade amazônica na composição de seus 

produtos. 
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Mesmo estando em um mesmo espaço os dois seguimentos, tanto os 

industrializados da linha Ekos, quanto os não industrializados das erveiras oferecem 

produtos que parecem seguir realidades diferentes de vendas, na qual os 

argumentos utilizados são baseados em imagens da Amazônica, têm a mesma 

mensagem, utilizam a mesma matéria-prima para a composição do produto, mas se 

distanciam nas apresentações em muitas maneiras. 

A relevância do trabalho vem com a possibilidade de reflexão e a 

interpretação da cultura nas suas diversas faces, sobre o papel da publicidade na 

construção e afirmação de conceitos contemporâneos através das representações 

amazônicas. Além disso, a publicidade contribui para alertar a sociedade sobre a 

valorização e o respeito da cultura local, ao meio ambiente e também ao interesse 

do cliente, oferecendo produtos de qualidade com as devidas informações sobre as 

substâncias utilizadas na composição, datas de fabricação e validade, informações 

que contribuem para que o cliente adquira confiança e fidelidade ao comprar o 

produto, questões que no fazer publicitário criam um diálogo entre publicidade e 

cultura, para que haja apropriações conscientes das narrativas imaginárias, criando 

uma ponte para a comunicação na realidade. 

A gênese da pesquisa está relacionada à afinidade e experiência 

pessoal e atividade profissional com os produtos de cosméticos, compostos por 

matérias-primas retiradas da floresta amazônica que, ajudam nos tratamentos 

estéticos e benefícios à saúde da pele e, também por trazerem um sentimento de 

valor às representações amazônicas, pois os produtos associam a floresta com a 

beleza, fantasia e narrativas que nos remetem a imagens de Amazônia. Torna-se 

importante porque o tema possui ligação com o exercício do curso de comunicação 

social com ênfase em publicidade e propaganda, que busca a reflexão do fazer 

publicitário que muitas vezes é visto pela sociedade como vilão, pelo simples fato 

deste usar a comunicação para incentivar ao consumo, através das utilizações das 

representações de muitos campos do conhecimento entre eles o da cultura. 

A publicidade também possui um papel importante, pois informa, 

contribui através de campanhas institucionais à reflexão sobre o porquê de 

consumir. Além disso, nos últimos tempos vem se tornado uma importante 
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ferramenta para a reflexão ao conhecimento de povos que podem contribuir para 

aproximação do homem com a natureza. 

 A comunicação tem um importante papel que é o de tornar os mundos 

mais próximos da sua realidade social e representações culturais e, é no campo 

comunicacional que nasce a publicidade, a qual desempenha a dinâmica das 

apropriações culturais, sociológicas, psicológicas, antropológicas entre outros em 

que estejam relacionados com o contexto da mensagem, por isso elapossui uma 

linguagem especial que, adotadas pelas empresas, tornam-se mais próximos de seu 

público alvo, possibilitando um diálogo mais coerente com suas realidades, haja 

vista que a publicidade trabalha com pesquisas e estratégias de comunicação para 

obter resultados mais próximos de seus planos de execução comunicacional. 

A beleza é perceptível ao primeiro olhar e, os novos padrões de 

embelezamento que surgem colocam algumas questões em discussões, por 

exemplo o que é ser bonito de verdade? já que o público deve ser atendido de 

acordo com suas necessidades e desejos e, por causa da qualidade em comunicar o 

target, a publicidade busca na diversidade cultural reflexões sobre a 

representatividades de imagens na sociedade, a saber que esse universo da 

perfeição, vem  afastando e se aproximando do cotidiano das pessoas, e no entanto 

estão em constante fusão, que se complementam e se justificam. 

Localizada no norte da América do sul, a selva amazônica abriga nove 

países os quais são: Brasil, Peru, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Equador, Guiana, 

Guiana Francesa e Suriname e cada país possui suas particularidades e por isso a 

pesquisa está direcionada para a Amazônia brasileira, situada no norte do Brasil e 

formada pelos estados do Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Rondônia, Amapá, 

Tocantins e partes dos estados do Estado do Mato Grosso e Maranhão, que juntos 

formam a Amazônia Legal, criada pelo governo brasileiro no ano de 1953. Visto que, 

a Amazônia possui um amplo território com diversos direcionamentos de estudo, o 

estado do Pará foi escolhido para dar realce ao trabalho, pois nele encontram-se os 

objetos de estudo desta pesquisa. 

O norte do Brasil concentra uma grande extensão de floresta que possui 

uma vasta diversidade entre fauna e flora, além de possuir a maior bacia 
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hidrográfica do mundo, o qual é a maior potência de geração de energia do Brasil. 

Quando se trata de Amazônia, interessados param e discutem sobre seu futuro. O 

bioma amazônico carrega em seu nome o título de pulmão do mundo, importante 

para a humanidade, logo a Amazônia brasileira parece uma reserva, tornando-se um 

lugar intocável e parecendo distante de uma realidade vivida pelo resto do país.   

O estado do Pará está ligado a uma realidade que envolve os muitos 

emblemas em que a Amazônia, na sua totalidade carrega e é, a partir do que é 

retirado da floresta e transformado em produtos de consumo, que percebe-se o valor 

reconhecido para além das margens dos rios. As muitas narrativas, amazônicas vem 

do imaginário para o real se encontrando na contemporaneidade, são essas 

narrativas que giram em torno da retiradas de insumos da floresta, que está 

relacionada com a cultura dos povos tradicionais da Amazônia, que são saberes 

herdados dos índios, que viviam neste lugar antes da colonização dos europeus, e 

tinham uma relação muito profunda com a natureza. 

A priori, foram observadas as erveiras na feira do Ver-o-peso para se 

conhecer o processo de compra e venda dos produtos retirados da floresta e no 

segundo foram observados através de sites, catálogos e entrevistas com clientes o 

tipo de produto oferecido, a matéria prima utilizada, as políticas de preservação para 

retirada dessa matéria prima da floresta, a forma de divulgação a aceitação e 

preferências dos clientes da maraca Ekos da Natura. 

Na primeira etapa do exercício acadêmico, realizamos uma pesquisa 

exploratória sobre a marca Amazônia, que teve como objetivo coletar informações 

sobre análise de estéticas na comunicação, no caso no campo da publicidade; 

conteúdos referentes a identidades e identificações, cultura, estratégia de marketing, 

através de sites, livros, artigos, revistas, vídeos e entrevistas relacionadas ao tema e 

aos objetos da pesquisa. Todas essas informações foram importantes para tornar as 

seguintes fases um caminho mais próximo e seguro dos objetivos que se desejava 

alcançar. Ainda na primeira fase foram feitas observações com algumas incursões e 

abordagens informais, no espaço das erveiras no mercado do ver-o-peso e com as 

pessoas que visitavam o espaço. Também nesta fase foram analisados os materiais 

publicitários da linha Ekos da Natura.  
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Com base nas observações feitas no mercado do ver-o-peso realizamos 

na segunda etapa, uma pesquisa qualitativa, com entrevista gravada para se obter 

mais informação sobre produtos vendidos a partir de recursos naturais extraídos da 

Amazônia e como são manipulados para venda e consumo, conhecer o discurso de 

venda, quando e como as vendedoras iniciaram as vendas no mercado e qual a 

relação que elas têm com a floresta amazônica. 

Ainda nessa fase, houve a coleta de materiais da linha Ekos da marca 

Natura, como, por exemplo, vídeos que informasse sobre como a marca se relaciona 

com as comunidades ribeirinhas para obter êxito na formulação doas produtos feitos 

a partir dos insumos retirados da floresta amazônica e a finalidade de compreender 

quais representações amazônicas se distanciam e se aproximam da realidade vivida 

hoje na Amazônia. 

Na terceira fase da pesquisa utilizamos o método de análise 

interpretativa, dos objetos escolhidos para a identificação das aproximações e 

distanciamentos entre eles, pois a etapa proporcionou uma análise minuciosa que 

contribuiu, para a reflexão e interpretação dos discursos utilizados pelas erveiras do 

mercado do Ver-o-peso e da linha Ekos da marca Natura na atualidade. 

A pesquisa levará em consideração a construção da marca Amazônia, 

estudada por Amaral Filho e fundamentada nos estudo das identidades narrativas de 

Paes Loureiro, estéticas que são construídas sobre a imagem da Amazônia e outros 

autores que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho como os conceitos de 

marketing usados nas estratégias e desempenho publicitário de venda das erveiras 

do ver-o-peso e da linha Ekos da Natura.  

Sabe-se que a busca por inspiração para enaltecer algo não é tarefa 

muito fácil, exige conhecer as referências necessárias para compor uma imagem na 

qual se possa identificar e ser identificado, Paes Loureiro (2008, p.126) diz que: 

A identidade narrativa é aquela que se constrói a partir da mediação entre 
as experiências de nós próprios (a nossa ipseidade) e os espelhos ou lentes 
da ficção literária que permite redimensionar a nossa existência, seja em 
nível dos nossos valores, de nossas vivências do tempo ou de nossa 
linguagem. Há uma reapropriação da pessoa por si mesma, para além da 
dissolução de todos os predicados que descrevem uma pessoa: quem sou 
eu?  



 
 

16 
 

Ainda no contexto de identificação Paes Loureiro (2008, p.127), se volta 

para Amazônia com a seguinte fala: 

No caso da Amazônia, creio que hoje o conflito está na relação com o 
tempo e um espaço essencial como lugar do homem, numa época em que 
espaço e tempo se redimensionam, através dos meios de comunicação, 
acentuando as desterritorização, referendando uma organização 
fragmentária da realidade, misturando o virtual com o real, da mesma 
maneira como na Amazônia ainda se mistura de forma pregnante o real 
com o imaginário. 

 

Na publicidade a marca é uma combinação de símbolos e significados 

que carregam na construção da identidade da marca, conceitos, os quais tem a 

função de se diferenciar de concorrentes no mercado e o propósito de identificar 

bens e serviços de consumo. Na construção da personalidade de uma empresa, é 

possível atribuir benefícios podendo ser emocional ou racional e também transmitir 

cultura e valor que na criação da marca venham a ter representações de uma 

determinada cultura, deixando muito clara sua postura perante o consumidor. 

Amaral Filho (2008, p.66), levanta importantes informações sobre a marca 

Amazônia e cria um briefing da marca, para entender melhor o uso dessas 

apropriações amazônicas, que moldam produtos. A saber, que identidade é a 

representação do que se é, com características próprias, fundamentadas através de 

percepções tangíveis e intangíveis da imagem que passa a transmitir características 

voltadas para cultura, crença, tradição, conceitos e valores. 

A marca no âmbito do marketing é definida, como a representação 
simbólica de uma entidade que permite a identificação imediata da 
empresa, primeiro por uma perspectiva de competição e domínio de 
mercado através de categoria que engloba bens industriais e de consumo, 
que por isso mesmo, tem como visão desenvolver, fortalecer, defender e 
administrar a empresa e o negócio. 

Para o desenvolvimento e compreensão do trabalho optou-se em dividi-lo 

em quatro capítulos. Após a introdução, no segundo capítulo “Amazônia: cultura e 

representações”, o objetivo não é traçar um cronograma histórico da Amazônia, mas 

sim dialogar com o tempo, para que se conheça a construção da identidade cultural, 

os costumes e tradições dos sujeitos amazônicos que carregam uma carga 

simbólica diversificada, percebida em seus hábitos e crenças, compreendidas como 

um conjunto de características que formam e identificam um povo que os 
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representa. No terceiro capitulo, Erveiras: a manipulação do saber, são analisadas 

os argumentos de vendas, o espaço e as barracas das erveiras no Ver-o-Peso, para 

que possibilite identificar as aproximações e distanciamentos da imagem de 

Amazônia. No quarto capitulo, Linha Ekos: Somos produtos da natureza, há uma 

leitura à linha Ekos da marca Natura, já que o consumo pode estar atrelado à cultura 

ou ao valor mercadológico que o produto representa para o consumidor, 

possibilitando a este entender através da linha Ekos, qual relação a natura mantém 

com a sociedade e com a Floresta amazônica. 

Por fim, concluiu-se que as erveiras, refletem uma imagem de Amazônia 

tradicional, construída através dos discursos comunicacionais, embasados nos 

saberes dos povos quilombolas, indígenas e ribeirinhos, herdados e repassados de 

geração em geração e utilizados como forma de argumento de venda.  

Portanto, a linha Ekos da marca Natura reflete uma imagem de Amazônia 

contemporânea, mostrando a relação homem natureza, com diálogos voltados para 

sustentabilidade e reflexões sobre a importância de olharmos para a natureza nos 

sentindo parte dela e lembrarmos que quando pensarmos em Amazônia e em toda 

sua biodiversidade faremos um elo com a possibilidade de experimentarmos um vida 

mais saudável. Porém a linha Ekos da marca Natura também reafirma uma ideia de 

Amazônia mística e enraizada na cultura dos povos tradicionais da floresta. 
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2 AMAZÔNIA: CULTURA E REPRESENTAÇÕES 

 

Na atualidade, a Amazônia é tema para reflexões e discursão em diversos 

campos das ciências, entre eles o da comunicação, especialmente o da publicidade 

e propaganda. Certamente porque a floresta amazônica tem sido uma fonte de 

referências cobiçada para agregar valores a marcas de produtos e serviço de 

empresas que adicionam o nome Amazônia em suas identidades mercadológicas, 

principalmente porque a floresta está ligada a condição de ser um lugar sustentável. 

A Amazônia é conhecida mundialmente por ter um extenso território e 

ainda possuir em sua imagem a construção de diversos conceitos e recursos 

atribuídos a sua realidade natural. Muito conhecida por sua diversidade e 

exuberância, ela carrega em seu nome um valor extraordinário e promissor para 

marcas de produtos e serviços agregado ao seu nome e por isso na atualidade a 

floresta amazônica passou a ser percebida como marca de valor sustentável, para 

empresas que buscam diferenciar-se no mercado e obterem sucesso em seus 

negócios, passando a apropriar-se não só de riquezas naturais, mas também de 

conceitos culturais dos povos tradicionais da Amazônia. 

Figura1: Imagens de Amazônia 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: maisro.com.br 
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Essa maneira de apropriação dos conceitos que a floresta possui, em 

suas inúmeras características atribuídas pelo lugar de destaque, motivou empresa a 

aprofundar-se nos conhecimentos de comunidades tradicionais das florestas, para 

adquirirem a confiança do seu público alvo. Logo, a selva amazônica passou a ser 

notada como valor natural às empresas de cosméticos, por possuir matérias-primas 

como semente, plantas, cascas, frutos, raízes, flores, óleos; extraídas para a 

composição de perfumaria e cosméticos, os quais carregam em seus produtos a 

identificação atrelada à Amazônia com um conceito de desenvolvimento sustentável. 

As comunidades tradicionais são compostas de moradores das margens 

dos rios da Amazônia, que cultivam através do saber ancestral, matérias-primas 

para seu sustento, as quais são vistas como benefícios de valor sustentável para, 

empresas como a Natura que possui uma linha de tratamento de cuidados para a 

pele a base de produtos naturais, apresentados ao mercado consumidor através da 

linha Ekos, que traz o slogan “natureza gera beleza”. Do outro lado do rio nas 

margens da Baia do Guajará, na feira do Ver-o-Peso estão as erveiras que 

compartilham com seus clientes seus conhecimentos sobre as ervas. 

Figura 2: Comunidades ribeirinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.nexojornal.com.br 

 

http://www.nexojornal.com.br/
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Figura 3: Eveira do Ver-o-Peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: g1.globo.com 

 

2.1CULTURA: A CONFIRMAÇÃO DO VALOR 

O conhecimento empírico, muitas vezes está restrito às comunidades 

ribeirinhas, na concepção de alguns, mas vale lembrar que esta tradição do 

conhecimento ancestral, está próximo da realidade urbana da cidade de Belém. As 

erveiras do mercado Ver-o-Peso também são detentoras da tradição, haja visto, que 

os seus conhecimentos estão voltados para a manipulação de ervas e outras 

matérias primas retiradas da floresta, é que, este saber ancestral é passado de 

geração para geração, e que também, as vendedoras, foram “mediadoras”  entre a 

linha Ekos e as comunidades ribeirinhas, fazendo uma reflexão sobre o meio termo, 

um entendimento que venha compreender que o conhecimento tradicional sobre a 

diversidade da floresta amazônica, não se concentra somente nas mãos de tribos 

indígenas, quilombolas e comunidades ribeirinhas, mas inseridas no cotidianos, 

próximo da realidade contemporânea, mas distante do entendimento social que 

segundo a curadora do herbário Marilene Freitas da Silva, da Universidade Estadual 

do Pará (UEPA), professora doutora Flávia Lucas(2017,p.35-36) 
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Há uma tendência global de retorno ao natural. A Etnobiologia e todas as 
atnociências já demonstram isso. Tentamos agora repensar nossas 
relações com as comunidades tradicionais. [...] O que nós alerta e nos 
choca é que na Amazônia isso ainda é muito tímido. Precisamos mudar este 
posicionamento para ontem. Vivemos em uma área de muita 
vulnerabilidade e é preciso que as pessoas que aqui vivem se deem conta 
do que está à sua volta e prestem real atenção para onde estão morando. 
[...] Em cada um desses quintais existe uma pessoa que é referência no 
conhecimento e aplicação das plantas ali cultivadas. E o conhecimento de 
cada uma delas é específico às necessidades daquela família ou 
vizinhança, também passada oralmente de geração a geração. Tradição e 
cultura se desenvolvem em qualquer lugar, entretanto, persiste uma ideia 
um tanto naturalista de que comunidades tradicionais só terão repertório 
tradicional se estiverem no mato. 

 

A cultura é algo mutável, possível de ser passado para outras gerações, 

compartilhados e vistas através de objetos, arte, símbolos, vestes, hábitos, crenças, 

tradição. A cultura é um diálogo com o tempo e o espaço, pois acontece no 

cotidiano, na experiência e na convivência; se multiplica, tornando-se pluralista e 

complexa, mostrando que é inacabada, indefinida e possível de uma continuação a 

partir de um referencial existente de um povo, podendo ser moldada sua existência 

no tempo atual. Segundo Laraia (2009, p.45) 

O homem é o resultado do meio cultural em que foi sociabilizado. Ele é um 
herdeiro de um longo processo acumulativo, que reflete o conhecimento e a 
experiência adquiridas pelas numerosas gerações que o antecederam. A 
manipulação adequada e criativa desse patrimônio cultural permite as 
inovações e as invenções. Estas não são, pois, o produto da ação isolada 
de um gênio, mas o resultado do esforço de toda uma comunidade.  

 

Para se adequar no meio em que vive, onde há constante modificação, o 

homem tende a se reinventar a partir de suas percepções de mundo. O novo pode 

trazer as oportunidades que á tempos o deixou limitado, por não existir técnicas para 

uma nova idealização do ser e do fazer social. A natureza humana está entrelaçada 

nos aprimoramentos da busca pelo saber, que muitas vezes são vistas como 

imposição de ideias modernas, pelo simples fato de não entendê-las e interpretá-las. 

O exercício da leitura social e humana deve ser feita constantemente, pois é mais 

cômodo ver-se o óbvio, o prático, o comum, fazendo do lugar habitado, um templo 

de relíquias sagradas, ou até mesmo de ser compreendido pelos que acabam de 

chegar como ultrapassadas. Inserir-se na dinâmica social e capital parece ser algo 

muitas vezes descabíveis, deixando-se levar pelas mesmas narrativas de sempre, 

preferindo o discursar a dialogar. Caetano (2017, p.11), pontua: 
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É verdade que como uma produção local talvez não devesse, através da 
representação que faz do sujeito amazônico e de Belém, externar as 
mesmas imagens estereotipadas que comumente são apontadas na fala do 
“estrangeiros”. Se isso acontece é porque provavelmente existam 
explicações menos óbvias que talvez se relacionem muito mais com a 
própria imagem que queremos imortalizar enquanto representação e 
enquanto discurso local de resistência. 

 

A Amazônia apresenta uma cultura diversificada, complexas e peculiar a 

cada grupo existente na região. Mantendo conceitos enraizados aos conhecimentos 

de povos tradicionais, que tem como objetivo proteger a floresta de futuros danos 

causados pelas ações humanas, como o desmatamento e uso indevido do território. 

Também buscam preservar a cultura repassada de seus ancestrais, que acabam por 

construir seus discursos transmitidos através da fala herdadas de geração em 

geração, os ensinamentos que tornam o lugar formatado para utilização do 

consumo, regulando a relação entre o homem, rio e floresta, para consumo, 

produção e cultivo de seu sustento. A utilização do espaço amazônico neste sentido 

regula a forma da relação das pessoas com o seu espaço. Para, Paes Loureiro 

(2015, p.80). 

O que se percebe é que as circulações da vida amazônica vêm regulando 
peculiares relações entre os homens e o meio, tanto no que diz respeito aos 
fins práticos da produção, circulação e consumo, assim como vêm dando 
origem a um processo dominantemente oralizado de transmissão cultural. O 
homem da Amazônia, o caboclo, vivem fora do contexto das grandes 
cidades- Belém e Manaus, especialmente- não se encontra completamente 
integrado à moderna sociedade de consumo, suprindo parte de suas 
necessidades cotidianas pela abundância dos rios e floresta. (E quando 
migra para as cidades- grandes, médias ou pequenas -, carrega consigo e 
nelas insere uma parte dos traços de sua cultura original.) Nesta, o tempo 
dos homens é como algo acontecendo sensivelmente, visivelmente em 
derredor. Libertos do espaço pelas asas do imaginário, por meio do qual 
explicam e submetem à sua medida a noção de espaço, os homens 
estabelecem em plenitude, sua relação com o tempo. Sob a liberdade que o 
devaneio permitem, o espaço é quase como que absorvido pelo tempo, 
assumindo uma leveza compensa as duras fainas e jornadas na floresta ou 
nos rios. São inúmeras essas envolventes atitudes de contemplação 
operativa, em que o real o imaginal se interpenetram livremente. 

 

Esta parte da Amazônia conhecida como Estado do Pará, abriga uma 

cultura muito rica de conceitos e simbologias enraizada no local de forma mística e 

poética. Cada aspecto cultural é singular, por isso a riqueza dos costumes 

paraenses são peculiares e tão diferentes do resto do país. Está forma dinâmica de 

se manifestar revela uma Amazônia complexa. 
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Falar da floresta equatorial na contemporaneidade significa criar diálogos, 

um empenho de leituras e interpretações, para entender suas inúmeras 

classificações e diversidades. Uma delas é a cultura homogênea que a, selva, 

amazônica possui desde a formação do território amazônico. As culturas herdadas 

antes, durante e depois do colonialismo compõem uma dinâmica diversificada, em 

que cada uma contém sua história e representação. A cultura amazônica para João 

de Jesus Paes Loureiro é (2015, p.55)   

Uma cultura dinâmica, original e criativa, que revela, interpreta e cria sua 
realidade. Uma cultura que, através do imaginário, situa o homem numa 
grandeza proporcional e ultrapassadora da natureza que o circunda. (...) 
Uma cultura de profundas relações com a natureza, que perdurou, 
consolidou e fecundou, poeticamente, o imaginário (até o final dos anos 50) 
destes indivíduos isolados e dispersos às margens dos rios (...) Nesse 
contexto, isto é, no âmbito dissonante em relação aos cânones urbanos, o 
homem amazônico, o caboclo, busca desvendar os segredos do seu 
mundo, recorrendo dominantemente aos mitos e à estetização. (...) 
Entende-se aqui, por uma cultura amazônica aquela que tem sua origem ou 
está influenciada em primeira instância, pela cultura do caboclo.   

 

É entre as águas de um rio misterioso e cheio de encantos que nasce 

uma cultura mítica e com inúmeros significados advindos do colonialismo, que 

transpassa os tempos e se faz presente, em meios aos prédios, trânsito caótico, 

placas luminosas, cores vibrantes, ritmos contagiantes, movimentos sensuais, 

tecnologias, anúncios em outdoor, tradições, sons e músicas, arte, crenças, lojas, 

shoppings e a floresta, que se misturam em uma só Amazônia. 

A princípio, a Amazônia abrigava uma cultura, cultivada pelos índios, os 

quais tinham uma relação direta com a floresta amazônica, sentiam-se parte dela, 

uma dinâmica que emana de tradições religiosas, entre Deuses e o homem; homem 

e natureza, do equilíbrio do ambiente, da troca sem valor material e sim espiritual. 

Da entrega inocente, da sabedoria em suas técnicas, o lugar sagrado e suas 

criaturas fantásticas. Para Paes Loureiro (2008, p.28) 

Essa relação de totalidade, que perdura em culturas que têm um 
ethosmístico em seu imaginário social, como ainda se pode perceber na 
Amazônia profunda e ribeirinha, atribui ao homem seu equilíbrio universal, 
permitindo um sentimento de relação de proximidade não legitimado pela 
vizinhança geográfica. Ser homem do lugar significa participar de um vasto 
universo, de um cosmo que a tudo integra numa unidade real e imaginária.   
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Os mitos que cercam a Amazônia permanecem presentes nos tempos 

atuais em uma floresta, que agora também apresenta traços de urbanização 

moderna. Essa menção se dá desde os tempos remotos das expedições que 

aconteceram quando os estrangeiros chegaram ao Brasil e se depararam com a 

imensidão de riquezas, que mais parecia o lugar de imaginações, de fábulas 

contadas. E é desde a origem do nome Amazônia, que esse imaginário mitológico 

perpetua.  

Segundo Orlando Castro (2013), algumas narrativas, contam que os 

estrangeiros que navegavam pelo rio chamado “Mar Dulce”, avistaram mulheres 

desnudas, com cabelos compridos, e carregavam consigo arcos e flechas, 

verdadeiras guerreiras, que não tinham maridos, mas que para reproduzirem 

capturavam índios de outras tribos e por elas eram subjugados. Ao darem a luz, 

escolhiam ficar com as meninas e os nascidos meninos davam aos pais, e os 

presenteavam com uma pedra verde, muito parecido com um sapo. E este artefato 

era entregue em um ritual lunar e se chamava Muiraquitã. As guerreiras encontradas 

nas margens do rio, foram comparadas com as guerreiras mitológicas chamadas 

amazonas, surgindo assim o nome do Rio Amazonas, haja vista que esta é uma das 

muitas narrativas que envolve a Amazônia. Para Paes Loureiro (2008, p.8) 

As encantarias amazônicas são uma zona transcendente que existe no 
fundo dos rios, correspondente ao Olimpo grego, habitadas pelas 
divindades encantadas que compõem a teogonia amazônica. É dessa 
dimensão de uma realidade mágica, que emergem para superfície dos rios 
e do devaneio, os botos, as iaras, a boiúna, a mãe do rio, as entidades do 
fundo das águas e do tempo. [...]. Esses prodígios poetizam os rios, os 
relatos míticos, o imaginário, a paisagem-que é a natureza convertida em 
cultura e sentimento. 

 

É possível perceber que parte da ideia sobre a cultura amazônica, nasce 

do imaginário místico, vem de fora para dentro das margens do rio, o qual foi a porta 

de entrada daqueles que contribuiriam para, o desenvolvimento da região, trazendo 

com ele particularidades da sua etnia e da sua cultura. Manifestações de povos que 

migraram para a Amazônia, quando um projeto ambicioso de cunho político e 

econômico foi destinado à floresta. Essa concepção tinha o objetivo de explorar e 

ocupar todo o território da Amazônia, por causa da existência de uma grande 

biodiversidade, conhecidas como “drogas do sertão”, as quais tinham um alto valor 
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no comércio europeu. Com a ocupação do território, conquistado pelos portugueses, 

foram tomadas medidas para que o lugar fosse de possível habitação e, em 

consequência, destas medidas, o cenário da floresta tropical foi modificado. 

Mudanças que ocasionaram conflitos entre os índios que moravam na floresta e 

viviam dela. Com alguns houve a convivência pacífica, mas muitos foram 

massacrados, escravizados e sujeitos a servir de outras formas os europeus.  

Com a organização política, econômica e militar da região amazônica, 

espanhóis, ingleses, franceses, africanos, holandeses, irlandeses protestantes e 

católicos, judeus cristãos, milhares de habitantes e profissionais como desenhista, 

arquiteto, cientistas, engenheiros, militares, geógrafos e naturalistas, foram trazidos 

no processo de colonização da floresta equatorial. Esses imigrantes europeus 

vieram com a consolidação dos portugueses que tinham o interesse de governar o 

local e explorar suas riquezas. Loureiro (2015, p.24) cita a Amazônia como uma 

terra prometida e de muitas conquistas, o autor diz que: 

A Amazônia é um emblema do Novo Mundo. Situa-se na linhagem de 
emblemas como a cordilheira dos Andes, o Estreito de Magalhães, as 
Montanhas Rochosas, o rio Mississipi, o rio São Francisco, os Pampas, o 
deserto, o Grande Sertão, o Páramo. São emblemas nos quais movem-se 
outros emblemas, desde os tempos primordiais; Caribes, Astecas, Maias, 
Quéchuas, Aimaras, Guaranis, Tupis. Uns e outros, estes emblemas estão 
habitados por africanos, europeus, árabes, asiáticos. Todos, vistos em 
perspectivas geo-história ampla, estão envolvidas em diferentes e 
fundamentais formas de organização social da vida, do trabalho, da 
produção; inseridos no colonialismo, escravismo, nativismo, 
descolonização, agrarismo; batalhando em busca de sobrevivência e 
convivência, exploração e dominação, resistência e emancipação. 

 

No decorre do processo de imigração da Amazônia, mais mudanças 

aconteceram, como o crescimento populacional e, em consequência a urbanização 

da floresta e ascensão política. Crescia também a desigualdade social e o 

menosprezo por tudo que viesse da classe baixa, gerando revolta por parte da 

população pobre e nativa, que era governada por um poder repressor, o qual não os 

representava, já que era escolhido pelo governo regencial e, por ser um governo de 

caráter opressor, passou a perseguir sistematicamente, aqueles que, ofereciam 

ameaças as autoridades. Em virtudes dessas ordens tão enérgicas, os populares 

eram rep rimidos e sofriam por não poderem expressar seus costumes e tradições, 
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já que o território amazônico passava por mudanças modernas na sociedade 

influenciadas pelas culturas europeias presente no local. 

A cultua está inserida nos muitos contextos, e com a cultura amazônica 

não é diferente, pois o território onde ela está localizada, passou por várias fases na 

história e uma delas foi o ciclo da borracha, que trouxe para a selva amazônica a 

Belle Époque. Este período, durante o ciclo da borracha, refletia um dos momentos 

de riqueza com desenvolvimento econômico, social e demográfico na região. A 

publicidade através da comunicação contribuiu para chegada de novos povos que 

vieram de vários lugares da Europa edo nordeste brasileiro. 

Figura 4: Propagada da Amazônia, Fortaleza 1943, acervo Jean Pierre, Museu de arte da UFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.rondoniaovivo.com 

Com o desenvolvimento proporcionado pelo ciclo da borracha, novos 

imigrantes chegaram na Amazônia, entre eles sírios e libaneses, turcos e russos, 

japoneses e franceses, chineses, alemães, vindos do exterior e imigrante internos, 

do nordeste. Os novos moradores trouxeram novas técnicas, costumes, tradições, 

crenças, conceitos, expressões em diversas formas, entre elas a arte. Essas práticas 

somaram aos conhecimentos dos que já haviam, na floresta tropical, criando uma 

dinâmica de troca, já que os imigrantes também foram influenciados com os 
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costumes dos sujeitos locais. Importante frisar que neste período do ciclo da 

borracha, a cultura e a arte francesa teve um papel marcante no desenvolvimento 

arquitetônico, como “Art Nouveau”, a qual possuía um apuro estético de requinte 

naquela época e que hoje remete a nostalgia de uma época francesa que a 

Amazônia viveu. O aglomerado cultural da Amazônia para Museu de Artes de Belém 

está descrito da seguinte forma: 

Fosse um trabalhador anônimo ou uma celebridade das artes e da cultura, o 
estrangeiro fincou raízes profundas e esparramadas na cidade de Belém. 
Misturando-se, tornando-se caboclo, deitou na rede e temperando os peixes 
da região com especiarias que trouxe na bagagem. Esta é, portanto uma 
longa história de encontros e confrontos culturais e não simplesmente uma 
fábula de três raças formadoras de nossa nacionalidade como aquelas que 
nos contam nas aulas de moral e cívica e estudos sociais. (MABE, 2004)  

 

 Graças à expansão da produção gomífera, o comercio desenvolveu e o 

cofre público arrecadou riquezas, através da taxa de imposto paga sobre cada quilo 

de borracha vendido. O desenvolvimento econômico trouxe aparelhos urbanos, que 

ficaram visíveis nas construções de teatro, cinemas, praças e novas ruas, tornando 

a floresta amazônica mais atrativa para novas imigrações. Diante da explosão 

mercadológica da borracha a vida nos seringais mudou e na cidade também, e isso 

ocorreu porque as pessoas mudaram suas concepções, no intuito de reproduzir a 

cidade de Paris na Amazônia. Em consequência dessa mudança sofisticada, a 

cultura passou a ser vista com outros olhos pela sociedade, pois os hábitos e a 

moda europeia representavam refinamento e status. 
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Figura 5: Casa de tecido Paris n’América 

 

Fonte:Trekearth.com 

 O que marca a formação na cultura da Amazônia é o fato das muitas 

culturas deixarem se envolver em um emaranhado de maneira de ser e fazer, das 

práticas singulares que cada imigrante trouxe em seu íntimo e sua bagagem. Foi o 

modo como serviram e deixaram-se servir. É uma construção real e imaginária de 

um povo que através do trabalho se encontrou e se distanciou, segundo Therezinha 

de Jesus Pinto Frexe (2009, p.30) a formação amazônica é marcada por: 

Caboclo, ribeirinhos, caboclo-ribeirinhos, seringueiros. O homem amazônico 
é fruto da confluência de sujeitos sociais distintos-ameríndios das várzeas 
e/ou terra firme, negros, nordestinos e europeus de diversas nacionalidades 
(portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, etc.) -que inauguram 
novas e singulares formas de organização social nos trópicos amazônicos. 
Diferenciada em suas matrizes gerenciais, marcada por dinamismo e 
sincretismos singulares, a formação social amazônica foi fundamentada 
historicamente em tipos variados de escravismo e servidão. 

 

O percurso que a cultura amazônica segue é construída a partir das 

percepções feitas pelo homem no espaço ocupado por ele. O que também contribui 

para as mudanças de comportamento é o fato do espaço ser organizada por leis, 

que regem todo um contexto de uma sociedade. A organização da sociedade segue 

uma hierarquia, assim também a cultura, que vem de uma tradição de um povo e 

pode modifica-se com influências de outras culturas ou também por políticas de 

consumo, ou ainda por novas técnicas advindas de um fenômenos da sociedade 

que somará com os conhecimentos adquiridos nos saberes tradicionais.  
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A comunicação e publicidade andam juntas para manter um elo de 

ligação entre marca e consumidor. A publicidade também tende a se reinventar 

conforme o contexto social, se as pessoas mudam sua maneira de pensar, esta 

tende a mudar também, e assim manter-se conectada com as novas tendências que 

surgem ao longo do tempo, a publicidade tem o papel de informar ao consumidor 

sobre as qualidades do produto e despertá-lo para o desejo de consumi-lo, sendo 

importante estudar a história, cultura, antropologia, psicologia entre outros campos 

do conhecimento, para então formular uma mensagem de qualidade com resultados 

satisfatórios para ambos os lados. As novas técnicas de comunicação que surgem 

contribuem para um aperfeiçoamento do fazer publicitário e da compreensão cultural 

utilizadas como mote publicitários. 

Com a chegada da globalização, as barreiras que separavam os povos, 

foram aos poucos sendo diminuídas pelo aceleramento dos meios de transportes e 

também pelos meios de comunicaçâo. Logo, as experiências atrevés do consumo 

entre culturas foram tornando cada vez comuns e frequentes, já que a comunicação 

proporcionou aos povos o diálogo e compartilhamento de comportamento e de 

hábitos correspondentes a culturas diversas. Segundo Hoff (2004, p.4): 

A comunicação tem caráter social, isto é, implica sempre u m “outro” ou 
“outros”: depende da interação entre as pessoas e entre os grupos sociais. 
Mesmo quando se trata de comunicação interpessoal, o caráter social é 
preponderante, pois es pessoas vivem em sociedade, interagindo no 
ambiente social.   

Viver em sociedade implica compartilhar valores, acontecimentos, ou seja, 
implica ter uma identidade cultural, além da personalidade e da identidade 
individual e da identidade individual. Cada grupo social constrói um conjunto 
de valores a partir do qual entende e significa o mundo. Por convenção, 
todo o grupo conhece e aceita determinados significados. 

 

 Com a chegada das novas tecnologias vigente e a globalização, os 

grupos sociais tornaram-se mais próximos uns dos outros, construindo um 

relacionamento de troca e se permitindo a novas experiências e, isso deve-se a 

vários aspectos culturais, pois ocorre um processo de conexão entre as pessoas de 

lugares e culturas diferentes, fazendo com que elas desenvolvam um papel 

importante na sociedade, pois estas passaram a consumirem culturas, estilos, 

conteúdos diferentes em um mesmo espaço e tempo. Esse grande acontecimento 

da sociedade cultural, têm constante transformação de sentidos e conceitos, 
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passados de geração em geração, e a indústria passou a repensar seus 

relacionamentos com os consumidores de cultura. 

O mundo vive em constantes modificações por causa das grandes 

descobertas e invenções, sejam elas para aprimora o saber, otimização de tempo, 

controlar o poder ou para a manutenção da sociedade. E com as mudanças vem os 

desafios de se reinventar, de se manter presente em meio ao novo.  A chegada das 

novas técnicas implicam no saber e no fazer, mas também no deixar-se permitir a 

viver novas experiências e, refleti-las para explanar uma relação com o outro. 

Relaciona-se com o outro significar está disposto a conviver com seus hábitos 

contrários aos tradicionais, aceita-los. Segundo Stuart Hall, (p.155)  

Estas formas são sempre produto de sincronização parcial, de engajamento 
através de fronteiras culturais, da confluência de mais de uma tradição 
cultural, das negociações de posições dominantes e subalternas, das 
estratégias subterrâneas das recodificações e transcodificações, da 
significação crítica, do ato de significar.  

 

A cultura popular da Amazônia com o passar do tempo, também passou 

por modelagem com a chegada da expansão cultural em Belém, agora é a música 

popular regional que busca manter-se resistente as mudanças que a globalização 

trouxe. Os artistas da década de 60 e 70, costumavam reunir-se para discutirem 

sobre políticas, arte e estilos inovadores e criativos manifestados pelos jovens desta 

época. O carimbó ganhava destaque pela assimilação no processo de 

industrialização da cultura, surgindo da periferia para o centro da cidade. A 

percepção desse ritmo, trouxe novos nomes para música regional paraense, artistas 

tradicionais como Verequete e Pinduca, os quais defendiam visões diferente sobre o 

carimbó. Tony Leão (2010, p.77) explica que 

É importante esclarecer que o amplo debate que envolveu a popularização 
do carimbo na primeira metade dos anos 1970 levou a população de dois 
grupos com visões distintas sobre aquela manifestação. De um lado, 
surgiram os defensores do carimbo chamado “pau-e-corda” ou “carimbo de 
raiz”. Estes afirmavam ser necessário defender o carimbo de elementos 
modernos e comerciais; eram contra o uso de quitarras, baterias e outros 
instrumentos que viessem a “desvirtuar” a música original tirando-a da 
condição de música genuinamente popular e amazônica. O grupo era 
formado por alguns folcloristas e intelectuais, parte da intelectualidade 
artística da nova geração, e mesmo por artistas suburbanos criadores de 
carimbo, como foi o caso de Verequete. 
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Fígura 6: Pinduca                          Fígura 7: Verequete 

 

Fonte:  Gilberto Leda      Fonte: Cristiano Martins / O Liberal 

 

 Os debates entre as duas realidades vividas pelo carimbó prolongaram-se 

por muito tempo, fazendo com que os intelectuais pareçam revolucionários da 

cultura regional, pois os debates travaram discursões sobre a identidade cultual da 

região amazônica, “uma vez que aquela música era identificada em quase todos os 

personagens da contenda como arte feita e consumida pelo verdadeiro caboclo da 

gema”, Tony Leão(2010)  Mas é importante ressaltar que a música popular nacional 

também passava por novas modelagens com a chegada de instrumentos elétricos, 

como a guitarra elétrica que mudou para sempre os ritmos e sons da música 

popular. A sociedade neste momento estava vivendo momento de opressão por 

parte do governo militar. A ditadura foi marcada pela falta de democracia, 

perseguição política, supressão dos direitos constitucionais e repressão aos que 

eram contra o regime militar.   Tony Leão (2010, p.79) nos lembra que: 

As primeiras referências ao gênero remontam ao século XIX. As leis de 
postura municipais das cidades de Belém e da Vigia fazem referência 
proibitiva àquele e a outros “batuques”, Na capital, por exemplo, a lei 
nº.1.028, de 5 de maio de 1880, do código de posturas de Belém, capítulo 
XIX, Título “Das bulhas e vozerias, trata o carimbo, sambas e batuques 
populares da seguinte maneira: é proibido, sob pena de 30,000 reais de 
multa (...) Fazer bulhas, vozeiras e dar autos gritos (...). Fazer batuques ou 
samba. (...) Tocar tambor, carimbo, ou qualquer outro instrumento que 
perturbe o sossego durante a noite, etc.” 
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  O que é percebido na defesa de Verequete é o sentimento de pertença 

que o carimbó tradicional possui. Talvez por ter a origem de sua etnia, luta, história 

de seu povo refletida tanto na música quanto nas letras e instrumentos utilizados 

para realizar o ritmo. O carimbó é a identidade cultural a representação que torna 

próximo da realidade vivida por indivíduos que tinham uma relação de pertença com 

esse costume. A cultua está relacionada ao que vivemos no cotidiano, é a absorção 

de fatores que interagem com o indivíduo na sociedade. Também é fato que a 

cultura é mutável e que cada contato e conflito será uma consequência para novas 

culturas ou aprimoramento dela. Stuart Hall (p.155) acrescenta que 

Portanto elas devem sempre ser ouvidas não simplesmente como 
repercução de um diálogo perdido que carrega indicações para a produção 
de novas músicas (porque nunca existe nenhum retorno para o antigo de 
um modo simples), mas como o que elas são-adaptações moldadas para os 
espaços mistos, contraditórios e híbridos da cultura popular. 

 

  A metamorfose cultural existe para dar continuidade da tradição, que 

com o passar do tempo pode vir a ser esquecida ou até mesmo torna-se alvo de 

indiferença por parte de alguns que podem remeter a algo muito ultrapassado, caso 

não houver a sua adaptação às mudanças ocorridas na sociedade. As críticas ao 

carimbó estavam relacionadas com preconceitos de suas origens, mas “a maior 

parte dos intelectuais daquele período valorizava as manifestações da cultura 

popular”, Tony Leão(2010) 

 O carimbó antes de ser agregado aos valores industriais, passou por 

vários processos de adaptação de sentidos em relação a sua origem. Conforme as 

mudanças acontecem no espaço cultural, o carimbó passa a ser percebido e 

interpretado de maneira positiva, mas o conflito perdura entre o tradicional e o novo, 

a questão de apropriação cultural sempre será um motivo para discussão mas 

também de diálogo, por se entender que nem sempre é para uso maléfico. No caso 

do carimbó, as novas técnicas e arranjos acústicos trouxeram a sua evidencia nos 

interiores e centros das cidades, paraense, tornando-se um gênero musical 

obrigatório, na agenda cultural do Estado, e fazendo do Pinduca um artista de 

grande sucesso na região, passando a representar o ritmo do carimbó de uma 
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maneira mais estilizada tanto no som quanto em suas vestes de apresentação de 

show, mas para isso Tony Leão 2010, p.81)) faz reflexões sobre: 

A um só tempo, nas décadas de 1960 e 1970, um conjunto de fatores 
históricos levou o carimbó a ser tornar ao mesmo tempo “música popular” 
identidade e “música folclórica” identitária da região. A partir desse 
momento no Pará a música popular havia elegido/construído uma tradição 
(em parte como continuação e produto dos debates modernistas sobre o 
popular regional, e em parte como invenção das décadas de 1960 e 1970). 
Está tradição local, por sua vez, precisaria obrigatoriamente passar pelo 
(pau-e-corda ou moderno), por mais que para alguns músicos também 
devesse se associar à grande tradição da música popular vinda do sudeste 
do país.  

 

Figura8: Carimbó pau-e-corda                                                   Figura 9: Carimbó do Pinduca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:verequete.blogspot                                                          Fonte:www.youtube.com 

Entende-se que na Amazônia existe um grande conflito quando se trata 

de representar a floresta como um espaço urbanizado, por causa dos emblemas 

relacionados a “floresta sustentável” ou “pulmão do mundo”, que tornam a Amazônia 

um lugar distante da realidade vividas por seus habitantes. Um lugar que deve ser 

sempre visto como relicário do mundo, protegido e preservado, pois quando 

pensado este espaço verde a ligação é automática a essa ideia de Amazônia. Mas 

com a persistência de alguns artistas paraenses da música e das artes e, também 

especialistas da gastronomia, essas representações vem sendo questionadas na 

sociedade e no campo da comunicação. Segundo Sant’Anna (2015, p.122) 
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O conceito não é o novo; o que é novo é o significado mais amplo que a 
palavra adquiriu. Outrora, era usado para significar o que o anunciante fazia 
no seu produto, e agora é usado em sentido mais vasto, para significar o 
que a comunicação faz pelo produto, na mente do consumidor. Em outras 
palavras: um anunciante de sucesso, nos dias atuais, utiliza-se da 
comunicação para posicionar o seu produto, e não apenas para comunicar 
as suas vantagens ou características. 

 

A publicidade se utiliza da comunicação para mostrar a qualidade do que 

deseja ser passado para o cliente, este por sua vez filtra a mensagem para uma 

leitura íntima do conteúdo, que possui um valor correspondente ao seu grupo 

cultural. As informações possuem códigos que o público-alvo, consegue assimilar e 

compartilhar com outros do mesmo segmento. A comunicação é um suporte para 

ligar o público com a qualidade de ser nicho de mercado de uma marca ou empresa. 

 

2.2 REPRESENTAÇÃO  AMAZÔNICA 

A Amazônia da contemporaneidade passa a ser vista como uma 

oportunidade de desenvolvimento sustentável e econômico para empresas que se 

utilizam de valores atribuídos à floresta. Amaral Filho traçou um perfil significante 

sobre conceitos, signos e representações da imagem de Amazônia. Uma imagem 

exuberante e importante para o mundo, que passa a revelar através de produtos, 

feitos com suas propriedades naturais, da comunicação e publicidade, que há uma 

maneira de criar diálogos ao invés de discursar, talvez um dos desafios da 

Amazônia seja a forma de dialogar com o passado e o presente, deixando claro o 

objetivo de sua mensagem para os meios de comunicação. O artista contemporâneo 

busca ser empreendedor da sua arte, que inserido no contexto capitalista, apropria-

se dos recursos culturais para tornar-se evidente em um espaço físico e cibernético. 

Existe outros meios de dizer que a Amazônia precisa ser preservada grandes marca 

como a Natura, se utiliza da publicidade para despertar no consumidor o sentimento 

de pertença entre o homem e a natureza. Ambos se completam. Amaral Filho (2008, 

p.84), relata que: 

Na perspectiva da publicidade, a marca Amazônia é uma idéia que se 
desdobra em conceitos de produtos a que se agregam valores estéticos 
que, por sua vez, têm sua origem em componentes do imaginário saído da 
floresta e os seus elementos ofertados que são particularizados no anúncio 
publicitário e envolvem cores, sons, imagens ligadas à natureza hiperbólica 
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da região. Uma imagem, portanto, como um império aberto pronto para 
comunicação e acima de tudo como fatos de discurso. 

 

O conhecimento das misturas culturais se faz necessário para fornecer à 

publicidade a possibilidade de dialogar com o público de reinventar diálogos de 

projetar novos significados e conhecer melhor esses significados, de criar e de 

perceber que esse talvez seja o maior desafio da Amazônia na contemporaneidade, 

mostrar uma nova imagem a partir daquilo que já se tem de firmado na identidade de 

um povo. 

A designer de joias Barbará Müller, paraense 27 anos, tem buscado na 

cultura amazônica elementos para compor suas peças, que vem representando de 

forma estilizada e refinada a cultura local de Belém, do Estado do Pará, por isso, 

também da Amazônia.  Uma de suas coleções são peças únicas inspiradas nas 

estampas das saias de carimbó, feitas de chita. As estampas trazem o colorido da 

flora amazônica. 

 

Figura 10: Colar da coleção Carimbó 

 

Fonte: https://www.barbara-muller.com/shop 

Figura 11: Colar da coleção carimbó  
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Fonte:https://www.barbara-muller.com/shop 

 

 A designer tem se destacado é ganhado prêmios fora do país. A 

representação através da cultura amazônica passa a ser de dentro para fora das 

margens dos rios. Segundo o jornal regional, O Liberal2015, (caderno moda): 

Elementos representativos da cultura de um território, a joia produzida no 
Pará tem revelado talentos e conquistado reconhecimento mundo a fora. 
Joias que comunicam a diversidade cultural da Amazônia e repertório 
contemporâneo levaram Bárbara Müller, designer paraense de joias e 
acessórios de moda, a receber menção honrosa no “Artistar Jemels 
EXHIBITION” no evento internacional realizado em dezembro de 2014. 

 

Representar-se em meio a tantos referenciais da realidade do capitalismo, 

pode se tornar um conflito entre as identidades imaginadas de fora para dentro da 

região com as de dentro para fora da região. A dicotomia amazônica está 

relacionada a um conflito muito forte entre os próprios amazonidas, que buscam ser 

conhecidos e interpretados por suas próprias narrativas. A questão da 

representação ainda faz sofrer um povo que busca estar em evidencia entre as 

entraves que os cercam, fazendo com que o isolamento aconteça para o restante do 

mundo, parecendo intocável ou mesmo imaginário. Essas insatisfações de ser visto 

como ribeirinho, caboclo e índio só reforça a mensagem de uma realidade bem 

diferente vivida pelos amazônicos da atualidade. 
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Bárbara Müller, para se representar, usa elementos da natureza como 

inspiração para sua coleção de joias. A reportagem realizada pelo jornal O Liberal 

(março de 2015) explica 

Com o designer contemporâneo, o trabalho autoral de Bárbara Müller tem 
essa relação direta com a cultura da Amazônia. Em suas criações podem 
ser encontradas representações de flores tropicais e da fauna. São onças, 
araras e até formigas, animal, que reflete uma relação forte com a natureza 
e, ao mesmo tempo, com a vida moderna, por adaptar bem aos ambientes 
urbanos.  

 

A Amazônia compartilha de um tempo onde as pessoas estão conectadas 

por meio de aparelhos tecnológicos, que se relacionam em redes, trocando opinião e 

experiências que viveram em lugar ou com um produto, essa mudança, de 

comportamento é resultado do aceleramento da tecnologia patrocinada pelo 

capitalismo. Uma realidade que conflita com o imaginário e com a forma de 

representação tradicional da região, tornando esse conflito ainda maior por não 

possuir algo que represente esta floresta urbanizada e conectada. Em outras 

palavras as tecnologias tornam os mundos mais próximos, possibilitando ao 

reconhecimento de uma realidade vivida por um determinado povo ou de vários 

povos. 

 A imagem congelada revela uma imagem real ou também uma imagem 

idealizada pelo artista. Depende do objetivo do artista, que está por trás da câmera, 

pois a imagem retratada pode vir a ser uma extensão da sua realidade pessoal ou 

social. Segundo Marchall Mcluhan(2005, p.216): 

A fotografia refletia automaticamente o mundo externo, fornecendo uma 
imagem visual exata e repetível. Foi esta qualidade suprema da 
uniformidade e da receptibilidade que produziu a ruptura gutinberguiana a 
Idade Média e a Renascença. A fotografia teve um papel quase semelhante 
na ruptura entre o individualismos meramente mecânico e a era gráfica do 
homem eletrônico. 

  

 

Luiz Braga, fotógrafo paraense retrata em seu trabalho a realidade do 

cotidiano vivido pelos paraenses. O trabalho do fotógrafo contribui para um 

entendimento sobre as representações da ideia de Amazônia, pois suas fotografias 
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tornam as realidades vividas pelos amazônicos próxima da realidade vivida pelo 

restante da sociedade. As fotografias na verdade vão causar um certo impacto 

quando remetidas a imagem de Amazônia. 

Figura 12: O dia-a-dia  

 

Fonte: Luiz Braga 

 

Figura 13: Arraia da luz 

 

Fonte: Luiz Braga 

O fotógrafo paraense Luiz Braga possui em seu trabalho um estilo 

próprio, ele confronta a luz natural com a luz artificial, criando um perfil em seu 

trabalho, em que cada um é singular, mas não deixar de refletir sua identidade. A cor 

é muito marcante em suas fotografias, assim como a percepção que cada fotografia 
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contém. Os ensaios fotográficos de Luiz Braga tornaram-se conhecido no mundo 

das artes visuais, pelo conceito inovador que compõem suas obras. De acordo com 

Paes Loureiro (2008, p.217) 

A fotografia de Luiz Braga é um universo que se autodetermina. Não remete 
a outros. Ela lembra a si mesma. É a fotografia de Luiz Braga. Alcançou 
maturidade e equilíbrio clássico de uma expressão atual e contemporânea, 
criando seu mundo coerente de auto-referências, incorporando em seu 
trajeto artístico uma cosmovisão nutrida pelas teorias fundamentais, 
tornando tudo uma linguagem sua, sistema que se auto-alimenta de uma 
identidade que o autor já definiu. Uma foto de Luiz Braga é uma foto de Luiz 
Braga. E basta.  

 

A cultura pode ser metáfora, uma manifestação através de uma pintura, 

uma fotografia, uma criação de si, o recomeço, a continuidade de uma tradição, que 

segundo Loureiro, (2008, p.32): 

Os valores criados pelos homens, é pelos homens que eles existem. E a 
cultura tece o espaço de legitimação, continuidade e renovação desses 
valores. O processo cultural, portanto, é cultivar e viver com amor a 
plenitude da existência humana. Temos de discernir além das 
circunstâncias do momento, as expectativas do futuro. A cultura é o campo 
de significação da arte como de tudo. É a matéria em que o artista modula 
sua criação, uma vez que através dessa ambiência criada é que o homem 
vive e transvive a realidade. [...] O homem simboliza onde quer que ele 
esteja e, com isso, atualiza e enriquece as relações com a realidade. 

 

A floresta tropical fala por si só enquanto que os seus habitantes utilizam 

de meios tecnológicos e referenciais da cultura para representar-se perante a 

sociedade contemporânea. Os artifícios tendem a serem percebidos ao longo da 

história, passando à serem introduzidos conforme a necessidade de comunicar-se 

com o outro. Para Marshall Mcluhan (2005, p.84-85): 

Na história da cultura humana não há exemplos de um ajustamento 
consciente dos vários fatores da vida pessoal e social às várias extensões, 
excetuados os esforços anódinos e periféricos dos artistas. O artista apanha 
a mensagem do desafio cultural e tecnológico, décadas antes que ocorra 
seu impactos transformador. Constrói então modelos ou arcas de Noé para 
fazer frente a mudanças iminentes.  

As fontes referenciais dos artistas amazônicos na contemporaneidade 

continuam sendo a própria Amazônia, por não existir algo de novo que marque esse 

tempo, para reproduzir novos significados, então os artistas recorrem as referências 
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do cotidiano amazônico ou as representações que a floresta oferece, usando 

técnicas sofisticadas a seu favor, já que o tempo que habita na contemporaneidade 

é capitalista exigindo uma maior formulação estética dentro dos padrões da 

percepção, por ela imposta. A floresta tropical é uma fonte inesgotável de 

significados para inspiração da criação também em uma Amazônia contemporânea, 

visto que o tempo, contexto histórico e as coisas que nele acontecem tendem a 

serem aprimorada para o desenvolvimento da criação. 

Esse conflito do imaginário com o real, faz parte do cotidiano das pessoas 

inseridas em um ambiente urbanizado e contemporâneo da Amazônia, onde ocorre 

transformações advindas de um arsenal tecnológico o meio e a relação do homem 

com a natureza. Essas mudanças condicionam o desenvolvimento econômico de 

quem vive da cultura e da arte na região, sabendo que a cultura tradicional guarda 

muitas riquezas que dependendo do contexto histórico pode trazer benefícios para a 

arte. Na atualidade artistas abandonaram suas zonas de conforto para ousarem 

através da cultura, com a chegada da modernidade, alguns artistas ficaram 

buscando reconhecimento, já que seguiam um estilo pouco promissor e muito 

tradicionalista para o tempo, e sem o incentivo do governo eles ficavam a espera de 

serem reconhecidos, enquanto que a maneira de dialogar com a sociedade é bem 

diferente do discurso usados por eles.  Loureiro (2008, p.180) diz: 

De fato, as políticas de desenvolvimento que vieram sendo aplicada na 
Amazônia apresentam menosprezo evidentes pela cultura dos caboclos, 
dos índios, das comunidades negras, como sendo simplesmente 
expressões ingênuas, primitivas, pobres, próprias de um tempo social que 
deve ser substituído. É uma visão clara ou disfarçada, mas perceptível nos 
planos econômicos e mesmo culturais, que consideram que essa espécie 
de substituição cultural não significa nenhuma perda. Pelo contrário, 
abandona a cultura tradicional da terra representa espirito de renovação, 
modernidade, civilização. Um processo de conversão dos atores dessa 
cultura em coadjuvante ou espectadores de um novo processo alienígena, 
uma vez que, segundo esse tipo de ideologia, eles não representam o novo, 
nem o moderno, ou mesmo o civilizado. 

 

É neste processo de modernização que o capitalismo vem confrontar a 

Amazônia em diversos aspectos, principalmente no cultural e na arte. 

A arte tem sido uma forma de encantamento, mas também de 
conhecimento. A estética das linguagens artísticas pode tanto deslumbrar 
como esclarecer. Muitos do que têm sido as formas de vida, os modos de 
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ser, os mistérios da existência, o contraponto biografia e história, a 
metamorfose do mito em visão do mundo, o milagre da criação; muitos 
desses enigmas têm sido desvendados pela poesia, romance, teatro, 
cinema, pintura, escultura, música e outras linguagens artísticas. 
(LOUREIRO, 2015, p.23) 

 

As informações culturais de um povo são necessárias para se compor 

uma identidade visual de uma marca voltada criação de um produto originado de 

matérias primas extraídas da floresta, assim a publicidade se apropria dessas 

referências culturais para provocar no cliente um sentimento de pertença, de 

reconhecimento. Vários campos de estudos, entre eles o da comunicação e o da 

publicidade e propaganda, para ser mais especificas, abraçam as muitas 

representações que a Amazônia agrega, em que cada uma dessas representações 

vão ser inspirações para criar e desenvolver uma mensagem, na qual produzirá 

manifestação positivas ou negativas, na maneira de como a floresta tropical, será 

interpretada pelo receptor. 

Logo o nome Amazônia praticamente merece uma reflexão sobre a sua 

identidade, que percebidas pelo homem, transmitirá uma ideia de ser a partir do 

símbolo vinculado ao seu nome, podendo o indivíduo reproduzir de forma deturpada 

a mensagem. Então neste caso irá depender em que contexto da sociedade e da 

história ela será inserida nos meios de comunicação. Para isso é importante olhar 

para trás e refleti-la no tempo atual. 

Os desafios da contemporaneidade é uma consequência das muitas 

criações que o homem desenvolve. A capacidade de fazer parte deste momento em 

que a velocidade dos meios de comunicação geram conflito, está ligada no saber 

fazer de forma deferente, buscar conhecer profundamente a identidade cultural, 

entender as políticas de preservação que a envolvem, olhar para frente é dialogar 

com o tempo e o espaço. O produto e as oportunidades estão a toda hora sujeitos 

as mudanças. A cultura não têm data de validade, não possui um ciclo de vida útil, 

ela se transfere através dos tempos e moldes para as novas técnicas e estratégias 

de comunicação. O ser humano é o hospedeiro, o fio condutor das constantes 

mudanças que ocorrem na sociedade, onde tudo está conectado, próximo mas 

algumas vezes distante, porque em algum momento a mensagem não foi adequada 

para o momento. 
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Representar-se implica em saber manusear as novas técnicas e usar 

referências da cultura a favor próprio. O conceito de bricolagem ou bricoleur, foi 

inventada pelo pintor e escultor, francês Marcel Duchamp, e significa, faça você 

mesmo, esse pensamento dá a oportunidade de falar por si mesmo, de criar novas 

formas de fazer arte usando objetos artificiais e referências do cotidiano. Para a 

publicidade é um recurso muito usado pela dupla de criação. Segundo João 

Carroscoza, (2005, p.62). 

Os “criativos” atuam cortando, associando, unindo e, consequentemente, 
editando informações que encontram no repertório cultural da sociedade. 
Abricolagem, assim como o pensamento mítico, é a operação intelectual por 
excelência da publicidade.  

 

“A publicidade sempre manteve uma relação de proximidade com o 

sistema as artes plásticas”, Esteves e Cardoso (2013). A arte contribui para o 

desenvolvimento da mensagem e reforça o objetivo de atingir o público desejado, 

por isso a importância em conhecer as raízes tradicionais de uma cultura que pela 

arte vai identificar o nicho de mercado e entender o que esse público deseja. 

Portanto, a Amazônia se encaixa de maneira extraordinária no contexto 

publicitário da dupla de criação, fazendo com que a Marca Amazônia, torne-se uma 

oportunidade de desenvolvimento ainda maior para as muitas representações que 

ela possui. Os meios de comunicação têm um papel importantíssimo para a 

publicização da imagem da floresta contemporânea e em particular a publicidade 

pode desempenhar um outro papel que é o de levar para além das margens dos 

rios, as diversas representações amazônicas, a partir de seus referenciais culturais, 

criando uma nova fórmula de dinamismo entre o tradicional e o moderno, mantendo 

assim a cultura do ribeirinho, índio e caboclo sem presente na sociedade.  

3ERVEIRAS:A MANIPULAÇÃO DO SABER 

As erveiras diariamente compartilham seus saberes com seus fregueses, 

em suas barracas no mercado do Ver-o-Peso, ao explicarem sobre as propriedades 

das ervas e seus benefícios. Os conhecimentos sobre as plantas medicinais são 

repassados oralmente e com propriedade de quem têm uma experiência peculiar de 

longa data e garantem que sem esses conhecimentos vindos de seus antepassados 
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a convivência no meio social seria difícil. É válido ressaltar que a ciência também se 

utiliza desses conhecimentos para desenvolverem pesquisas.  De acordo com 

Dantas (2013, p.110), é entendido que: 

Neste ponto, há na literatura, uma concordância de que esse tipo de 
conhecimento foi construído no decorrer da história de diferentes povos, 
portanto, não sendo formado de uma hora para outra. Isso pode ser 
evidenciado, por exemplo, em Santos([20--?]) ao afirmar que o 
conhecimento tradicional está relacionado às práticas, aos conhecimentos 
empíricos, aos costumes e às crenças dessas comunidades. Dessa 
maneira, configura-se como o resultado de um processo histórico, social e 
cultural de acumulação de informações e de conhecimentos por seus 
detentores ao longo do movimento das sucessivas gerações no tempo e no 
espaço. 

 

 Ao contrário do que pensamos, o conhecimento tradicional não se 

encontra apenas nas comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, mas nas 

proximidades de uma sociedade que faz parte de um espaço urbanizado e 

tecnologicamente vigentes, onde as ciências buscam compreender as diversidades 

que a circulam.  Dantas (2013, p.114), de acordo com Moreira (2007), esclarece que: 

Vale ressaltar que o que faz um grupo social ser identificado como 
tradicional não é a localidade onde se encontra a, [...] enfim, não é o local 
que define quem elas são, mas sim seu modo de vida e as suas formas de 
estreitar relações com a diversidade biológica, em função de uma 
dependência que não precisa ser apenas com fins de subsistência, pode ser 
também material, econômico, cultural, religiosa, espiritual etc. 

 

 Para isso observamos as erveiras no mercado do Ver-o-Peso, que está 

localizado no centro comercial de Belém, em uma cidade urbanizada e propícia a 

modificações e também mundialmente conhecida pela cultura, gastronomia, 

manifestação religiosa, diversidade natural, entre outros, que acabam por tornar o 

lugar conectado com mundo. Elas e suas ervas também participam dessa dinâmica 

social que é patrocinada pelo capitalismo e estão sujeitas a possíveis alterações na 

maneira de pensar, agir, transitar, questionar etc., visto que, através da 

comercialização dos seus conhecimentos tradicionais os vendedores e vendedoras 

de ervas, estão inclusos na lógica publicitária da comunicação comercial, pois  

Sant”Anna (2015, p.91), diz que os modelos tradicionais e antigos estudos da 

publicidade envolvem um esquema interessante para a compreensão da venda 

básica de um produto, pois:  



 
 

44 
 

Baseia-se no pressuposto de que, para convencer alguém a comprar, é 
preciso colocar a sua consciência, sucessivamente, em quatro estados, a 
saber: Atenção, Interesse, Desejo e Ação. 

A publicidade (ou vendedor), conseguindo levar o consumidor a esses 
estados mentais, terá, como consequência, a concretização da venda. 

 

Há mais de trinta anos trabalhando no setor de ervas do mercado do Ver-

o-Peso, segundo Martins (2017) dona Clotilde de Souza(63), mais conhecida como 

dona Coló, é uma das erveiras bastante solicitada da feira. Ela se compara como 

profissional de saúde é diz que “o médico tem o diploma, mas eu tenho a sabedoria. 

Mal sei assinar meu nome no papel, embora saiba receitar tratamentos para os mais 

diversos males do corpo e da alma”, além de chamar atenção para os cuidados com 

a natureza, pois é dela que vem a cura. 

Os conhecimentos de cada uma das erveiras são revelados nas 

especificidades das necessidades de cada cliente, que busca por tratamento do 

corpo e da alma, além de simpatias para arranjar emprego, amor e o sucesso nos 

negócios. Como cada produto tem suas propriedades é explicada ao comprador a 

manipulação e o modo de usar. Segundo Dona Coló cada erveira faz os seus 

banhos e perfumes e declara: “Ó meu santo! Se obrar milagre na minha casa eu 

trago pra cá”, e completa dizendo que o “Atrativo do Amor” e o banho “Abri 

Felicidade” são de sua autoria. Não foi difícil perceber nessas falas que dona Coló é 

umbandista. Há algum tempo não era possível fazer essa afirmativa, já que elas 

davam ênfase ao trabalho com as ervas medicinais, Lopes (2010, p.15) explica que: 

Entender a relação que há entre as ervas e a religião afro-brasileira neste 
setor, não foi uma tarefa fácil, uma vez que os vendedores são enfáticos ao 
dizerem que só vendem as mesmas para fins medicinais. Embora tenhamos 
observado que estas são utilizadas para outros fins, como os religiosos. 
Constantemente a presença de algumas dessas plantas, raízes, cascas e 
frutos, que são utilizadas nos cultos de origem africana, como a umbanda e 
o candomblé. 

 

  A tradição de comprar de ervas para simpatias fazem parte da cultura 

mística da população paraense que utiliza ervas para banhos no final de ano com o 

objetivo de atrair energias positivas para o próximo ano. Os perfumes feitos de ervas 

prometem atrair amor, paz, saúde, prosperidade e afastar mau olhado. O ritual do 

banho de final de ano está relacionado com a cultura indígena e africana, pois 
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envolvem os conhecimentos vindos desses povos que acreditavam que esse ritual 

atraía positividade e afastava maus espíritos. Dantas (2013, p.5), faz referências a: 

No que diz respeito aos conhecimentos tradicionais, embora existam 
definições propostas por diferentes autores, elas convergem ao menos em 
alguns pontos. O mais importante deles é o princípio de que se trata de um 
conjunto de saberes constituídos pela experiência, fruto do contato entre 
povos, grupos humanos ou indivíduos – sejam eles indígenas, afro-
descedentes, comunidades rurais e outros- com a natureza, sendo 
transmitidos de pai para filho e, geralmente, de forma oral. 

 

O discurso oral sobre os benefícios das ervas acaba por tornar o espaço 

das ervas medicinais um lugar de opiniões de pessoas que circulam no local, 

participando da dinâmica de entrosamento entre as culturas existentes, indígena e 

africana, como vimos anteriormente. A curiosidade de conhecer a feira faz as 

pessoas terem uma aproximação significante entre as manifestações culturais que 

ocorrem diariamente no Ver-o-Peso, como é o caso da Ana Luiza, cliente de umas 

das barracas, que durante a pesquisa não se conteve em defender os rituais 

místicos, dizendo: 

Tomar banho com as essências da Amazônia faz a gente se sentir perto da 
natureza, o banho de ervas tira todas as tensões do corpo e da alma, é um 
ritual dos índios e dos negros. O banho nos proporciona a limpeza e 
também a purificação.  

 

Essas práticas de rituais culturais são utilizadas por algumas famílias que 

usufruem dos conhecimentos através das ervas medicinais quando curam garganta 

inflamada, sinusites, resfriados, para tirar mal olhado em recém-nascidos, as 

garrafadas para auxiliar a recuperação das parturientes, entre outros, usados por 

pessoas que acreditam nos benefícios que as ervas têm para curar enfermidades do 

corpo e da alma. Geralmente são manipuladas ervas, raízes, cascas, óleos e 

sementes para a realização da composição dos remédios. Mas esses componentes 

também são usados como banho atrativo, perfumes e essências. Esses insumos são 

retirados da floresta e comercializados no centro da cidade de Belém, onde existe 

um espaço reservado para a venda desses recursos naturais e as erveiras são 

protagonistas nessa dinâmica entre o saber tradicional e a comercialização das 

ervas, certamente porque elas possuem o conhecimento empírico das diversidades 

que a Amazônia possui, passando a serem guardiãs dos conhecimentos herdados 
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de seus antepassados abrigados dentro do Mercado do Ver-o-Peso, o qual passa a 

ser visto como lugar sagrado, que guarda significados e que para outros é um lugar 

ultrapassado da cidade de Belém, Malheiros (2013, p.921) explica que 

O seu significado, para a cidade, é motivo de orgulho e de desprezo. Faz o 
lugar parecer uma espécie de santuário, um emblema de tradição – porque 
está na memória coletiva da população, também como cenário porque a 
santa passa, no Círio de Nazaré, como uma história de amor com a cidade, 
povoado por lendas, momentos heróicos e de caos resultantes da relação 
com o homem e a natureza, a cidade e o mundo rural. Assim, representa 
não só o lugar poético e a ingenuidade cabocla das pessoas que lá 
circulam, como também um lugar marginal, ora sagrado, ora profano. 

 

Os saberes de povos tradicionais da Amazônia são riquezas guardadas e 

compartilhadas entre as barracas das ervas que estão ligadas com as práticas das 

atividades realizadas no local, como o trabalho para o sustento financeiro familiar, a 

crença, a fé, o esforço, a vida, as lembranças, o alimento e o sentimento de pertença 

ao Ver-o-Peso, fazendo deste um lugar sagrado, por abrigar todo esse universo 

simbólico que a Amazônia possui e ainda por ser uma identidade, assinatura, cartão- 

postal da cidade de Belém. 

 

3.1FEIRA DO VER-O-PESO: O COMPLEXO DE VALORES 

O Mercado do Ver-o-Peso concentra um comércio de variedades dividido 

por setores que segmentam produtos e serviços existentes no local e emprega 

muitos paraenses que cultivam o trabalho passado de geração em geração. 

Trabalhar com as ervas tem uma relação afetiva com o lugar que passa a ser 

cenário do negócio das famílias que optam por trabalhar com produtos extraídos da 

floresta e comercializados em diversas maneiras, da matéria-prima ao fabricado de 

forma artesanal e industrial, são produtos como farinha, tucupi, artesanatos, frutas, 

sementes, cascas, raízes, óleos, ervas entre outras especiarias. Entretanto, o 

costume de passar o ofício de trabalhar com ervas, está ameaçado pelas várias 

proposta que a sociedade oferece na atualidade, Malheiros (2013, p.923) considera 

que: 
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Portanto, a imagem do Ver-o-Peso oscila no tempo, na história da cidade, 
expressando diferentes espíritos de épocas. O seu significado e a sua 
percepção variam entre os grupos sociais que compõem a cidade, de 
acordo com os desejos, as expectativas e a experiência sensorial da cada 
um. Assim para alguns, constitui local pitoresco: espaço de sonho, tradição 
vernácula; para outros, um espaço marginal, deteriorado. Abrange tanto 
lirismo e poesia, quanto história, tradição o e a dura realidade atual, de 
forma que tudo isso se relaciona, coexistente, sendo quase impossível 
evidenciar apenas um desses aspectos e ocultar os outros. Logo, o Ver-o-
Peso precisa ser visto com olhar plural que coordene as diferentes imagens, 
os desejos e as expectativas de seus usuários. 

 

O complexo do Ver-o-Peso tornou-se ao longo do tempo testemunha 

ocular das grandes mudanças urbanísticas que ocorrem na cidade e na rotina dos 

habitantes de Belém, e na atualidade é conhecido como uma das maiores feiras a 

céu aberto da América Latina, onde concentra matéria-prima, conhecimento 

tradicional dos povos da Amazônia, gastronomia, manifestação cultural, tradição 

além de ser ponto turístico de Belém.  

 

Figura 14: Mercado do Ver-o-Peso, século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog Rede Espaços Artísticos 

 

Figura 15: Mercado do Ver-o-Peso na atualidade 
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Fonte: Blog Metropolea 

O Mercado do Ver-o-Peso é um espaço imponente e comentado nos 

meios de comunicação, uma vez que se tornou, em 2015, ponto de referência 

gastronômica, quando foi escolhido, em Milão, para sediar estudos sobre a culinária 

amazônica. Como diz G1 Pará, Rede Liberal, (2015) 

Depois de ganhar destaque em uma exposição internacional, a culinária 
paraense se prepara para virar referência nacional com a criação do Centro 
Global de Gastronomia e Biodiversidade. A entidade deve ser inaugurada 
daqui a dois anos na capital paraense. A diretora do Instituto Paulo Martins, 
criado depois da morte de um dos mais famosos chefes paraenses, 
considera o Ver-o-Peso uma referência da diversidade da Amazônia. Joana 
acaba de voltar da Expo Milão, realizada na Itália, onde apresentou para 
pessoas de aproximadamente 150 países o Centro Gastronômico e 
Biodiversidade da Amazônia. Ela conta que a feira não poderia ficar de fora 
do projeto. 

 

O Ver-o-Peso não é uma simples feira que passa despercebida, não é 

qualquer lugar, talvez na atualidade esse complexo tenha uma outra significação 

para os recém-chegados, uma outra visão que distancia da maneira de ver das 

pessoas que estão presente todos os dias, pois têm haver com a experiência vivida 

no local.  Malheiros (2013, p.919-920), diz que: 
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O Ver-o-Peso representa a história de Belém e a transformação de sua 
paisagem, no que se refere ao espaço do seu núcleo inicial, porque 
acumula monumentos arquitetônicos de diferentes épocas que se inter-
relacionam e se misturam com os novos elementos da cidade 
contemporânea. Relaciona-se a um manancial de sonhos, desejos e medos 
que a cidade contém em suas vísceras, e de quem irradia a sua natureza 
amazônica: quente, morena, cabocla. Expressão da cultura popular que se 
manifesta, principalmente, na feira, com a venda do peixe, de frutas e ervas 
exóticas da região; no contato com o rio como elo, e com as marés que 
influenciaram o cotidiano das pessoas. 

 

 Talvez exista a possibilidade de que há pessoas que moram na cidade 

de Belém e nunca tenham visitado o complexo do Ver-o-Peso, porém, este ponto 

turístico, gastronômico agrega um certo valor a cidade, porque a feira é cenário de 

uma concentração de diversidade em som, cheiro, cor, arte, culinária, cultura, 

religião, hábitos e costumes que parecem ser imutáveis, tornando esse complexo 

comercial parte indispensável de um itinerário turístico e espaço vital da cidade de 

Belém. Ressaltando também que o lugar contempla uma visão marcante da baía do 

Guajará além de ser conhecido mundialmente. 

 

3. 2SETOR DAS ERVAS: O RECINTO MÍSTICO DO SABER 

 No mercado do Ver-o-Peso há um espaço destinado às ervas, que abriga 

oitenta barracas, com tamanho padrão e mesmas características, diferenciando-se 

somente pelo nome que quase sempre é do proprietário. Esse setor conta com 

aproximadamente 102 trabalhadores entre homens e mulheres, que tornaram o 

ofício de vender ervas uma tradição, já que é passado de geração em geração, além 

de manterem raízes culturais dos povos tradicionais da Amazônia. A oralidade é a 

maneira mais comum de sabermos sobre esse espetacular conhecimento reafirmado 

todos os dias no setor de ervas da feira do Ver-o-Peso.  Segundo Lima (2008), que 

diz: 

A constituição de patrimônios nacionais surge associada à tradição, à 
memória coletiva e à identidade nacional, as quais vão ser consolidadas 
pelas narrativas nacionais. Estas por sua vez, são constituídas pela história 
oficial e pelos discursos do patrimônio cultural. 

 

Não se sabe ao certo quando começaram as atividades das erveiras na 

Região Amazônica, pois o saber tradicional das ervas são particularidades de povos 
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tradicionais da Amazônia e que foram passadas de geração em geração. Um saber 

acumulado que influenciou futuras gerações a transformar o conhecimento herdado 

de seus antepassados em uma forma de sustento e trabalho. Mas é possível 

perceber através da obra de arte “A vendedora de ervas” (1947), pintado a óleo 

sobre a tela da artista paraense Antonieta Santos Feio, que a atividade de vender 

ervas era presente desde o século passado. 

Figura 16: Vendedora de ervas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.osul.com.br 

O setor de erva não possuía uma entidade formal, somente em junho/ 

2006, foi criada uma associação para defender os interesses e garantir a 

sobrevivência desta cultura para posteriores gerações, a fim de não permitir que 

empresas interessadas nos conhecimentos tradicionais se apropriassem destes, 

para benefício próprio sem o consentimento dos mesmos, como foi o caso da marca 

Natura, empresa de cosméticos, que se utilizou dos conhecimentos ancestrais das 

erveiras para interesse econômico. Tal episódio causou mal-estar no espaço das 

ervas, no entanto, logo a empresa causadora da lesão intelectual se redimiu e pediu 

desculpas pelo transtorno que havia cometido aos detentores do conhecimento 

tradicional, resultando em um acordo entre ambas as partes. Lima (2008) explica 

que: 
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O erro cometido, reconhecido e corrigido pela empresa, depois de 
intermediação do Ministério Público Estadual, acionado pela associação 
Ver-as-Ervas, resultou em acordo entre as partes. Pelo acerto firmado, os 
associados já receberam, como repartimento de benefícios, indenização e 
uma sede própria com manutenção e apoio por três anos, além de 
montagem de laboratório. E ainda terão divulgada a marca da associação 
nos produtos vinculados aos seus conhecimentos tradicionais.  

 

O espaço destinado às ervas medicinais não proporciona aos 

trabalhadores conforto algum. O lugar é quente e não disponibiliza de um ambiente 

interno de fácil circulação, também há pouca iluminação no corredor central e as 

barracas são como armários deixando as erveiras expostas ao lado ou frente de seu 

local de trabalho. Esta situação faz com que exista o contato maior com o cliente, 

mas também existe o fato de serem confundidos com visitantes do local, já que a 

maioria não usa nenhum tipo de uniforme para se destacar dos demais, além do mal 

cheiro que sentem durante todo o dia de trabalho. 

A visibilidade do setor das ervas está comprometida por um quiosque que 

foi construído em frente do espaço das ervas, além de estar entre dois prédios 

antigos que fazem parte do complexo do Ver-o-Peso, dificultando a visão de quem 

passa pelo local, apesar da movimentação do lugar, que necessita de reparos, em 

virtude de ser ponto turístico e, sobretudo por ser interessante para o 

desenvolvimento econômico do local. Todavia, diante das dificuldades que o local 

enfrenta e sabendo da importância desse espaço para a cidade, o atual governo 

municipal de Belém e o governo estadual do Pará fazem vista grossa, já que os 

feirantes do espaço das ervas não recebem nem um tipo de incentivo, como o que 

recebeu no governo do ex-prefeito Edimilson Rodrigues (pertencente ao Partido dos 

Trabalhador-PT). Na referida administração, o mercado do Ver-o-Peso ganhou 

revitalização e uma reconfiguração na sua organização interna de venda no 

mercado, pois o anterior era desorganizado e não possuía boa aparência e como 

que se trata de uma feira grande e conhecida por estar localizada nas margens do 

rio Guamá, a revitalização é de suma importância. 
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Figura 17: Complexo do Ver-o-Peso, ( foto postada 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:somostodosedmilson.blogspot 

  

Figura18: Complexo do Ver-o-Peso depois 

 

 

 

 

 

 

   Foto: César Magalhães/ Diário do Pará 

 

Percebe-se a diferença do local nas imagens acima, no entanto a 

comodidade pode afetar a imagem do lugar que muitas vezes fica no passado por 

não possuir um novo atrativo estético. As mudanças talvez tragam benefícios ao 

lugar, pois em seu entorno acontece um aceleramento moderno e tecnológico 

produzido pelo capitalismo, mas também pelo consumo que busca se satisfazer 
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através do produto ou serviço oferecido, incentivos geram benefícios agradáveis 

para um todo. Costa (2010, p.6) explica que 

Apenas no governo do ex-prefeito de Belém, Edimilson Rodrigues, é que 
houve a organização do setor de ervas devido à revitalização do complexo 
Ver-o-Peso proporcionando melhores condições no ambiente de trabalho 
dos vendedores desse local. No governo do prefeito atual, através do Banco 
Ver-o-Sol, houve a realização de um curso fitoterápico com a participação 
da maioria dos erveiros e erveiras, na qual todos os produtos passaram a 
ser medidos e pesados antes de serem preparados proporcionando um 
melhor rendimento e validade desses produtos.   

 

Patrícia, uma das erveiras do espaço das ervas, que herdou de sua mãe 

os conhecimentos tradicionais e trabalha há quinze anos no local, é clara em falar 

sobre os incentivos vindos do governo e relata que: “Existia, que era o Fundo Ver-

o-Sol, que eu cheguei a fazer o curso com as pessoas do Fundo Ver-o-Peso, 

Farmácia Nativa e da EMBRAPA, só que foi há muito tempo. Entende? Agora está 

parado”. O ponto da venda é algo que influencia na decisão da compra, a 

organização os produtos devidamente em seu lugar, a iluminação que facilita a 

visualização dos produtos, a cor do lugar, o piso, o cheiro do ambiente, tudo isso 

faz com que o lugar seja agradável aos olhos dos clientes. 

 

3.3 O PRODUTO: A MATÉRIA-PRIMA DO SABER E A APRESENTAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE  

 

O setor das ervas do Ver-o-Peso recebe várias especiarias In natura 

intermediadas pelos ribeirinhos do entorno das ilhas da cidade de Belém, e dos 

cultivadores rurais, vindos dos interiores de Santa Bárbara, Benevides, Benfica e 

Santa Isabel, além dos que são cultivados nos quintais de algumas erveiras da 

cidade de Belém. Os produtos comercializados no espaço das ervas são plantas 

medicinais, sementes, cascas de árvores, óleos, raízes etc., também são vendidos 

no local, produtos semi-industrializados, os quais são manipulados pelas erveiras 

como essências, banhos atrativos e perfumes e, ainda há os produtos fabricados 

pelas farmácias de manipulação que possuem textura, cor, cheiro e que em forma 
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de pomadas, sabonetes e ceras. A saber: a matéria-prima está classificada em: 

perfumes, banhos atrativos e remédios caseiros. 

 Os ingredientes para os perfumes e banhos de cheiro, como o famoso 

cheiro do Pará, são quase sempre os mesmos, entre as barracas, mas o principal 

ingrediente, segundo dona Coló, os banhos e perfumes é “a fé, positividade, tanto 

minha, que preparo, como a de quem consome são fundamentais para o sucesso do 

tratamento. Acho que não só aqui como em qualquer situação da vida”, diz a erveira 

que trabalha há 34 anos na feira das ervas. Para a fabricação dos perfumes são 

utilizadas raízes como, por exemplo, a pripioca e o patchouli, resina da árvore 

almacegueira, conhecida como breu-branco, também flores, rosas e algumas plantas 

como a lavanda e árvores como a pataqueira. 

 

 

Figura 19:Breu-brancoFigura 20: A raiz da priprioca  

 

 

Fonte:www.acritica.com   Fonte:www.coisasdaroca.com 

 

 

http://www.acritica.com/
http://www.coisasdaroca.com/
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Figura 21: Patchouli                                                                      Figura 22: Pataqueira 

 

Fonte:www.greenme.com.br                                  Fonte:http://www.tudosobreplantas.com.br 

 

Beth Cheirosinha (66) trabalha no espaço das ervas no Ver-o-Peso há 50 

anos. É a erveira que conta mais tempo no local, além de ser a mais conhecida e 

entrevistada entre as erveiras, Cheirosinha começou a trabalhar com ervas quando 

tinha 14 anos e herdou da mãe o que sabe sobre as ervas. Em uma entrevista dada 

ao G1 Pará, em agosto de 2012, ela diz que: “Quem deu o nome das ervas foram os 

índios, meus avós são do interior e aprenderam com eles”, em outra entrevista dada 

ao G1 Pará em de dezembro de 2012, ela afirma que: “As ervas são da natureza, de 

Deus, as ervas têm poder, força espiritual, acontece de verdade”. Os produtos vêm 

da floresta para uma dinâmica cultural que envolve crença, fé, amor, paz, esperança 

e tradição. Para a qualidade de banhos atrativos e místicos são usados, segundo G1 

Pará (12/2012), ao entrevistar Beth Cheirosinha, as seguinte matérias- primas: 

Banho do descarrego (tira o “olho gordo” e aborrecimento): Mucura-caa, 

Cipó de Alho, Comigo Ninguém Pode, Ei de Vencer, Vence Tudo, Vence Batalha, 

Amoníaco, Sal Grosso. 

Banho de cheiro (atrai prosperidade, felicidade, dinheiro, saúde): Abre 

Caminho da Felicidade, Folha de Chama Dinheiro, Dinheiro em Penca, Folha de 

Fortuna, Ganha Aqui, Ganha Acolá, Manjericão, Manjericoa da Angola, Pataqueira. 
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Atrativo do amor (chama um amor ou segura o que já tem): Carrapatinho, 

Agarradinho, Chega-te a Mim, Chora Nos Meus Pés, Pega Não Me Larga, Vai 

Buscar Longe, Faz Querer Quem Não me Quer, Queria Não Queria Tem Que 

Querer. 

Os produtos in natura vendidos no setor de ervas são geralmente 

comprados por pessoas com mais idade e que já possuem experiências com os 

produtos naturais como a andiroba, copaíba, verônica, cabacinha, babosa, 

espinheira santa, fava do jucá, hortelã, cumaru entre outros, que são manipulados 

de forma artesanal e usados como remédios caseiros para curar ferimentos, 

infecções, resfriados, algumas doenças e dores corporais em crianças e adultos. 

Segundo dona Deusarina Correia, mais conhecida como mãe Deuza, trabalha desde 

1964 no setor de ervas, se declara umbandista e diz que as ervas têm um poder 

especial de cura e segue, dizendo: 

Aprendi muito no setor de ervas, remédios para todo tipo de doenças e, 
fazendo confusão com a universidade, para que ela desse valor e 
pesquisasse sobre os produtos natural(sic), analisasse mesmo nossos 
produtos, porque tem muito chá, remédio, é muito bom para qualquer tipo 
de doença. Então a gente sempre brigou com isso, lutando, oferecendo, 
tentando fazer isso no setor de ervas, pra que as pessoas dessem a maior 
vitória, maior saúde para nossa população e para o mundo inteiro. 

 

Segundo Mãe Deuza, a natureza é muito importante, “pois é dela que 

vem a saúde e tudo que precisamos”, participar de toda a trajetória do espaço de 

ervas, através de questionamentos a profissionais da área da saúde, permitiu ao 

reconhecimento do poder da medicina natural, dando a ela um certo orgulho. Os 

benefícios dos produtos naturais são oralmente garantidos pelos erveiros e erveiras 

do espaço das ervas. 

Para a publicidade, o que está em primeiro lugar e que deve ser 

percebido e “aquilo que deve atender às necessidades do consumidor-alvo”, 

Sant”Anna (2015) pois elas ressaltam desejos, sensações, valores e percepções, 

além  de apresentarem qualidade e confiança ao cliente e no que se percebe os  

produtos naturais vêm se destacando no mercado de seguimentos em 

medicamentos e cosmética, significando que o esforço dos feirantes do setor de 

ervas foi reconhecido e que os conhecimentos empíricos possuem uma grande 

importância para a ciência, já que constantes estudos vêm sendo realizados na 
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Amazônia para catalogarem as propriedades encontradas na biodiversidade da 

floresta. 

Figura23: Andiroba                                                                  Figura24: Fava do Juca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.oleosessenciais.orgFonte: viveravidaeomeioambiente.blogspot.com.br 

Figura25: Vidros de cheiro                                          Figura 26: Tipos de produto 

 

 

Fonte:www.ajanelalaranja.com                                    Fonte: Blog pelas ruas de Belém 

 

Um dos fatores que contribui para uma boa apresentação do produto, 

além de conceitos fundamentados, é a sua embalagem, uma imagem de fácil 

percepção aos olhos dos clientes, pois, “ter visibilidade significa, sob o ponto de vista 

de vendas, fazer com que um produto seja percebido pelo consumidor entre uma 

infinidade de outros também expostos”, Blessa (2005) chama a atenção ao primeiro 

olhar. O formato, a cor o designer do rótulo e a marca do produto identificam o que 

http://www.ajanelalaranja.com/
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ele é, para que ele serve, enfim, informações precisas sobre aquele determinado 

produto. Este por sua vez está relacionado a sua marca própria, e a marca é algo 

que não se esquece, será lembrada de forma positiva ou negativa na mente do 

consumidor. Segundo Blessa (2005, p.19) 

 

A embalagem deixou de ser apenas um invólucro protetor do produto, ou 
apenas o elemento que facilita sua distribuição. A todas essas funções 
foram acrescidas outras que têm exigido atenção e cuidados por parte de 
técnicos que se preocupam com seus elementos e seu design. 

A identificação do produto no mercado não é feita somente por marcas. A 
embalagem é também um fator discriminatório por sua forma, cor e texto. 
Além de ser um veículo publicitário direto e atuante, pode sugerir o nível de 
qualidade de seu conteúdo.  

 

Para criar uma posição na mente do consumidor, é importante utilizar 

elementos que contribuam para a formulação de argumentos relacionados à marca 

do produto ou serviço, que possa ser percebido no mercado pelo consumidor, ou 

seja, a sua diferença entre as outras do mesmo segmento, no caso é importante 

ressaltar que a marca deve conter aproximações correspondente ao comportamento 

do público-alvo, salvo que o mesmo foi pensado e criado para esse targt. Blessa 

(2005, p.22), explica que “a embalagem tem a mágica função de dar um ‘psiu’ ao 

consumidor”, e reforça 

Todo publicitário sabe que o mais importante da embalagem é o apelo 
motivacional, pois não se vende uma mercadoria; vende-se uma ideia, isto 
é, uma maneira de satisfazer a um desejo, de preencher uma necessidade. 

 

Na atualidade, a venda de um produto está relacionada ao valor que ele 

representa para o cliente. A bagagem de significados e identificações que o produto 

apresenta está ligada à identidade cultural do seu público-alvo, certamente porque 

há um entrosamento social, uma relação próxima entre o produto e o targt, através 

do posicionamento da marca, e esta por sua vez transmite ao cliente confiança, 

qualidade, tradição e valor. Para a oferta e marca, segundo Klotter (2012, p.9) 
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As empresas atendem a necessidade por meio da emissão de uma 
proposta de valor, um conjunto de benefícios capazes de satisfazer essas 
necessidades. A proposta de valor intangível é materializada por uma oferta, 
que pode ser uma combinação de produtos, serviços, informações e 
experiências. 

 

A marca nada mais é do que a identidade visual de um produto, empresa 

ou serviço, que agrega ao seu nome um conjunto de valores e significados 

interessados aos clientes, reunidas em uma palavra, frase e imagem, a qual passa a 

ser vista como uma continuidade ou extensão através da necessidade do cliente e 

pela experiência vivida por este consumidor potencial com a marca.  Lupetti (2011, 

p.6) explica que 

 

Assim como o nome e o sobrenome identificam uma pessoa, uma marca 
identifica uma organização. Quando uma pessoa se identifica para outra, 
relata um conjunto de características tais como nome, sexo, idade, estado 
civil, filiação, estilo de vida etc. O mesmo acontece com as organizações, ou 
seja, identificar uma marca significa compreender um conjunto de 
características que são presentes na empresa. Esse conjunto de 
características retrata o que a empresa pretende realizar e implica 
promessas aos clientes. Tudo isso pode ser entendido como significado da 
marca. São vários os significados da marca: atributos, benefícios, cultura e 
valores, e personalidade. Portanto, uma marca identifica e significa algo. 

 

 Ainda, “a marca é um conjunto de atributos” que “podem representar uma 

cultura”,Lupetti (2011) já que a mesma possui valores e significados referentes a um 

público-alvo. Os produtos naturais vendidos no setor de ervas carregam a 

importância de serem vistos como riquezas naturais do conhecimento tradicionais de 

povos da Amazônia, os quais estão ligados à cultura local, e está por sua vez 

agregada na imagem de Amazônia, que segundo Amaral Filho (2008) é uma marca 

por compor valores, significados e representações, já que empresas se utilizam de 

elementos que compõem a floresta como os animais, plantas medicinais, 

conhecimento tradicional, imaginário místico, cultura exótica, espetáculos culturais 

(carimbó), paisagem turística, são classificações que estão relacionadas a maior 

floresta do mundo.  Amaral Filho (2008, p.84), afirma que 
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Na perspectiva da publicidade, a marca Amazônia é uma ideia que se 
desdobra em conceitos de produtos a que se agregam valores estéticos 
que, por sua vez, têm sua origem em componentes do imaginário saídos da 
floresta e os seus elementos ofertados que são particularizados no anúncio 
publicitário e envolvem cores, sons, imagens ligadas à natureza hiperbólica 
da região. Uma imagem, portanto, como um império aberto pronto para 
comunicação e acima de tudo como fatos de discurso. 

 

A marca Amazônia possui um complexo repertório de significados que 

contribuem para o fortalecimento de marcas no mercado industrial, não diferente 

para as erveiras, que se utilizam através de referências da marca Amazônia para 

argumentarem durante a venda de seus produtos, como apropriação da cultura, dos 

conhecimentos tradicionais e de elementos retirados da natureza para venderem 

seus produtos, tornando o espaço conhecido pelos discursos feitos a partir da 

imagem de Amazônia. De acordo com Amaral Filho (2015) 

 

Compreendemos por marca Amazônia a representação simbólica da região, 
institucionalizada por parâmetros socioeconômicos e culturais publicizados 
em escala mundial pelo campo da comunicação. É uma Amazônia 
idealizada, amplamente utilizada pelo campo comunicativo, sob forma de 
mensagens jornalísticas, publicitárias e ficcionais, plena de valores e 
carregada de efeitos de sentido. 

 

É possível observar no espaço das ervas que há produtos semi-

industrializados, que estes apresentam rótulos com algumas informações, cores, 

embalagem, embora não mostrem o aparecimento de uma marca, já que são 

produzidos por farmácias de manipulação, mas recebem nomes de matérias-primas 

como açaí, copaíba, breu-branco, priprioca, patchouli entre outros. Além destes 

nomes, há outros como sabonete atrativo do amor, “afasta chifre” entre outros, que 

estão associados à mística e à medicina natural, e é importante frisar que os 

sabonetes não lembram muito o aroma ao que fazem referência no rótulo das 

embalagens. Já as pomadas medicinais e géis medicinais a maioria das vezes estão 

dentro de potes brancos apresentando informações básicas sobre o conteúdo.  
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Figura27: Sabonetes                                                               Figura 28:  Rótulo dos produtos  

 

Fonte: www.vounajanela.com                                    Fonte: www.cafeviagem.com 

 

O espaço das ervas passou a ser um lugar atrativo, místico e exótico em 

função das promessas que cada artefato proporciona. Depositados em pequenos 

vidros e pendurados com fios, os perfumes formam cortinas coloridas e aromas 

diversos, como o cheiro do Pará, já outros vidros são maiores e apresentam nomes 

cômicos e eróticos e suas finalidades são místicas. Uns dos mais procurados nas 

barracas são: Chora nos meus pés, Chega-te a mim, Abre caminho, Perfume da 

Bota, Perfume do Boto, Viagra da Amazônia, Atrativo do Amor, Perfume da 

Felicidade entre outros que prometem harmonia e paz, a volta da pessoa amada e 

sucesso nos negócios. Também perfumes que atraem homem, mulher e melhoram o 

desempenho sexual. A maioria dos perfumes e banhos cheirosos recebe o nome 

das ervas, segundo Beth Cheirosinha: “Os índios é que deram os nomes para as 

ervas, cascas medicinais e óleos. Aqui existem as universidades, as pesquisas, mas 

só pegamos uma rebarbazinha para estudar um pouco. O mais importante de tudo é 

ter o conhecimento”.  

Os produtos encontrados nas barracas seguem a mesma estética e 

ausência de informação em alguns itens sobre as suas propriedades. O cheiro dos 

perfumes não é durável, não possuem um fixador para dar durabilidade do aroma na 

pele. A composição dos perfumes e banhos de cheiros são manipulados pelas 

próprias erveiras, conhecedoras das propriedades de cada erva, cada uma faz do 

http://www.vounajanela.com/
http://www.cafeviagem.com/
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seu jeito, não existe uma receita pronta, é puramente através do conhecimento. 

Patrícia revela sobre a fabricação dos produtos dizendo, “Nossos produtos! Cada 

barraca manipula o seu produto, nós trabalhamos com raízes, essências e com as 

ervas. Cada barraca manipula seus próprios produtos”. 

As embalagens pouco falam sobre o conteúdo, exigindo um esforço maior 

de venda por parte das erveiras. Percebe-se, inclusive,um padrão na forma de 

arrumar os vidros de perfume e de preservar a ordem dos vidros pendurados, 

refletindo o apego em continuar com a mesma ideia de tempos atrás. Uma 

continuação persistente de querer levar esse pensamento para futuras gerações. 

Um apego que envolve afeto entre as erveiras e o espaço das ervas. Patrícia diz que 

o trabalho e o espaço são significativos pra ela que é da terceira geração de sua 

família. 

 

Muito bom! Eu gosto muito! Eu tenho um carinho muito grande com as 
ervas, e por tudo que faço aqui enquanto ao espaço, o espaço é bom entre 
aspas, porque é um lugar que pode ser bem visível, bem limpinho, bem 
conservado e, ele está mal tratado, abandonado, então fora isso está tudo 
bem. 

 

O ponto de venda é organizado quase da mesma forma, como podemos 

observar nas figuras abaixo. Não possui muita diferença uma da outra, algumas 

vendem mais perfumes e banhos e outras mais remédios medicinais, mas todas 

seguem a mesma forma de organização. Em um comércio, “durante a compra, a 

visão é o primeiro sentido humano responsável pelo processo de escolha”, 

Blessa(2005), pois são os olhos que estimulam o cérebro a reagir para a direção do 

produto, fazendo com que o consumidor toque no produto, dando atenção a ele. 
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Figura 29:Organização                                                      Figura 30: Tipos de vidro 

 

 

 

 

 

 

Fonte:www.turismo.gov.br                                                  Fonte:www.citybrazil.com.br 

 

A embalagem tem uma lidação direta com o produto, pois determina uma 

imagem para o consumidor. Por isso deve-se pensar em todos os detalhes para não 

existir dúvidas e insegurança para consumidor. A apresentação deve ser eficiente e 

perceptível para que o consumidor deposite confiança e se torne fiel à marca. O 

produto e o serviço devem apresentar um valor para o cliente na organização do 

formato de negócio e no conceito do seu diferencial no mercado. Para Klotter (2013, 

p.9):  

O consumidor escolhe entre diferentes ofertas considerando qual parecer 
proporcionar o maior valor. O valor, que é um conceito central do marketing, 
é a relação entre a somatória dos benéficos tangíveis e intangíveis 
proporcionados pelo produto e a somatória dos custos financeiros e 
emocionais envolvidos na aquisição desse produto. Do ponto de vista 
primário, o valor pode ser considerado como uma combinação de qualidade, 
serviço e preço(qsp), denominada traíde do valor para o cliente. As 
percepções de valor aumentam com a qualidade e o serviço, mas diminuem 
com o preço. 

 

 

 

 

 

 

http://www.citybrazil.com.br/
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Figura 31: Cores dos produtos                                               Figura 32: Exposição das ervas 

 

Fonte: BlogArcana-estudos de religião                Fonte: g1.globo.com 

 

As embalagens quase sempre são reutilizadas como é o caso das 

garrafas pets e as de vidros. Esses recipientes servem para o depósito de remédios 

caseiros, chamados de garrafada e para banhos atrativos, porém, quando 

perguntadoa cinco pessoas sobre à que produto essas embalagens lembram, as 

respostas foram bem objetivas, para a garrafa pet, disseram que lembra xarope de 

guaraná e para a de vidro houve duas respostas, aguardente e querosene. Uma 

distância muito grande para a finalidade do uso das embalagens. 

As embalagens estão automaticamente ligadas às marcas de respectivos 

produtos. A identidade visual de uma marca abrange todas as informações do 

produto ou serviço exposto à sociedade, através da marca o consumidor pode 

identificar o seguimento do produto e qual os benefícios que ele detém. A identidade 

da marca proporciona ao cliente uma relação de intimidade, pelo simples fato da 

marca informar ao cliente “para que ele serve”. 

É obrigatório que toda embalagem de produtos destinada à venda 

apresente informações como: nome, quantidade, ingrediente, propriedades naturais, 

composição química, modo de usar, advertências, data de fabricação e validade, 
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origem, registro do responsável pela manipulação do produto. Cesar (2011), explica 

que, “existe um decreto que regulamentam as normas”. A confecção dos rótulos, 

feita de papel sulfite com impressão colorida, dos produtos do setor de ervas da feira 

do Ver-o-Peso, não possui todas as informações necessárias para a uma 

identificação e visibilidade do produto. Alguns não dispõem nem mesmo as 

informações básicas dos componentes presentes no vidro. Segundo Cesar (2011, 

p.141) 

 

A verdade é que todos os conceitos e preocupações na hora da execução 
da embalagem cabem perfeitamente no rótulo. As cores, por exemplo, 
obedecem ao mesmo critério. Preocupações com dados técnicos – tamanho 
de letras, peso líquido e outras normas obrigatórias – também são de igual 
princípio e os dados precisam ser verificados com os órgãos competentes.  

 

 Os produtos de origem farmacêutica, que manipulam ervas, apresentam 

uma melhor apresentação dos componentes da floresta, geralmente são sabonetes 

feitos de açaí, breu branco, argilas, copaíba, aroeira entre outros, mas não possuem 

uma estética personalizada da marca responsável pela produção, este for sua vez 

carrega a responsabilidade da composição do produto, também na embalagem deve 

vir o nome da marca do produto, esta tem a importância de identificar no mercado o 

seu seguimento e posicionamento, que faz referência a um nincho de mercado, que 

busca satisfação e valores correspondentes as suas necessidades. As embalagens 

conceituam a imagem de uma empresa e o produto comprova sua qualidade através 

da experiência do uso vivida pelo cliente, assim percebe-se a importância que a 

embalagem tem, pois envolve não só o produto, mas um valor que é destacado 

entre as prateleiras de um ponto de venda. As embalagens das ervas estão muito 

direcionadas aos remédios caseiros e a bebidas de bares, porém, o conteúdo 

depositado nos vidros reúne uma diversidade biológica da Amazônia.  

3.4 PREÇO- QUANTO VALE O CHEIRO 

Os produtos vendidos no setor de ervas possuem preços acessíveis e 

semelhantes entre as barracas, por isso talvez não existam etiquetas de preço nos 

produtos, a forma de pagamento é à vista, havendo desconto somente se o cliente 

levar uma grande quantidade de produtos. Cada produto possui o preço referente ao 
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tamanho e quantidade, como é o caso dos perfumes que apresentam dois 

tamanhos. Para Blessa (2005, p.39): 

É importante que o item preço seja adequadamente informado ao 
consumidor, pois é ele que pode decidir a compra. Segundo pesquisas, o 
maior fator estimulador de compras por impulso é a oferta de preço. 

É comum o consumidor não levar um produto por não ter etiqueta de preço, 
pois, durante esses segundos de dúvida, ele, ou perde o impulso, ou pensa 
que pode ser muito caro, reconsiderando se deve ou não comprar. 

 

De acordo com Corrêa (1986), “ao se comparar os preços praticados 

pelos diversos produtos ao nível do consumidor final, poderemos detectar qual a 

estratégia adotada para cada um”. O valor dos produtos segue igual para os 

perfumes, essência, ervas e produtos semi-industrializados. Se o valor do banho de 

cheiro for X na barraca Y será o mesmo para as demais, tornando-se assim uma 

estratégia de venda entre os feirantes. É perceptível que há uma concordância entre 

os vendedores das ervas para a venda no varejo. O fato dos produtos terem preços 

parecidos pode influenciar o consumidor a não fazer pesquisas de preço no local, já 

que os produtos são os mesmos e possuem preços parecidos. 

 

3.5PROMOÇÃO - O TROCO VALE MAIS UM CHEIRO 

As promoções dos produtos vendidos nas barracas são bastante 

populares, em concordância uma com a outra. Geralmente essas promoções 

acontecem em período festivo como no caso do mês de junho e dezembro, quando 

cada barraca monta kits de banho de ervas. Mas também existem as promoções do 

dia-a-dia, que são impulsos para não perder clientes, uma das mais usadas é a do 

troco ou leve três e pague dois. Essas barganhas são feitas diretamente para o 

cliente, sem intermédio de anúncios, que no final acabem por fidelizar o cliente e 

constroem laços de amizade entre vendedor e comprador. Segundo Blessa (2005, 

p.2) promoção 

 

É qualquer esforço feito para comunicar e promover empresas ou produtos, 
sem utilizar mídia convencional. 



 
 

67 
 

Tem uma abrangência muito grande, podendo ser uma ação ou um 
conjunto de ações amparadas em uma mensagem objetiva de 
comunicação, ou um evento simples, como um patrocínio de um 
campeonato esportivo ou concerto musical. 

 A relação entre vendedor e consumidor possibilita a uma maior 

compreensão do mercado, no geral as promoções são para tornar o produto ainda 

mais conhecido e consumido, são esforços especiais de venda, que resultam na 

divulgação do produto e serviço de uma empresa ou marca.  

 

3.6ABORDAGEM “OI! FALA COMIGO, MEU BEM!” 

. A abordagem das erveiras tem o objetivo de vender seus produtos com 

uma temática religiosa, mística e curandeira. A política de venda e argumentos que 

são fundamentados nas encantarias de “vender uma Amazônia” projetada na 

floresta, rios, ribeirinho, pajelança costumes passados de geração para geração, 

como se aquele espaço fosse algo sagrado para os que ali estão. Uma das 

características do setor de ervas são as muitas abordagens feitas pelas erveiras que 

sempre cumprimentam seus fregueses com alegria, irreverências, com saudações 

como: “Diga, minha querida, diga meu amor, diga meu freguês, que você procura?” 

Entre outras fazeparte da cartilha de boas-vindas das erveiras. Para Paes Loureiro 

(2008, p.) 

As encantarias amazônicas são uma zona transcendente que existe no 
fundo dos rios, correspondentes ao Olimpo grego, habitada pelas 
divindades encantadas que compõem a teogonia amazônica. É dessa 
dimensão de uma realidade mágica, que emergem para a superfície dos 
rios e do devaneio, os botos, as iaras, a boiúna, a mãe do rio, as entidades 
do fundo das águas e do tempo. Penso que representam o maravilhoso 
épico. Esses prodígios poetizam os rios, os relatos míticos, o imaginário, a 
paisagem – que é a natureza convertida em cultura e sentimentos. 

 

As barracas vendem os mesmos produtos in natura vindos da floresta e 

outros manipulados pelas próprias erveiras e o que os diferencia uma da outra é o 

discurso e o atendimento. Também a apresentação desses personagens do 

mercado que, muitas vezes se vestem de maneira perceptível como é o caso das 

erveiras Beth Cheirosinha e dona Coló, que se diferenciam pelas roupas, cabelo e 

acessórios como flores coloridas no cabelo, saias compridas floridas, que fazem 
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referência ao carimbó, dança típica do Pará. Também se destacam pela forma de 

como arrumam as barracas, algumas possuem muitas ervas, já outras só trabalham 

com cheiros e remédios medicinais.  

Patrícia, uma mulher de pouco mais de 40 anos, trabalha com ervas e as 

manipula desde muito jovem com o incentivo de sua mãe. Sua barraca fica em frente 

para a Avenida Boulevard Castilho de Souza Franco, e sempre está sentada ao lado 

de sua barraca, onde tem uma visão privilegiada de quem chega, sempre simpática, 

Patrícia disse que o trabalho iniciou com sua mãe e que herdou desta o ofício de 

manipular as ervas. Casada e com dois filhos, ela disse que este ofício é muito 

significante, pois faz parte da cultura da família e lamenta que seus filhos não sigam 

com a venda das ervas, pois estão em outra época, onde outros valores são postos 

em prática, preferindo estudar. A abordagem de Patrícia chamou atenção pelo uso 

de uma frase simples, porém impactante: “Fala comigo”. Essa expressão chamou a 

atenção por ser uma frase curta, mas com um apelo verdadeiro de quem precisa ser 

ouvida. Diariamente, há uma disputa pelos clientes. Ganha quem fala mais e trata 

melhor os fregueses. A abordagem é puramente oral e sem complementos de 

reforço em materiais publicitários, apenas cartões de visita dados aos clientes. 

 

3.7ELAS SÃO A PROPAGANDA DO BANHO DE CHEIRO 

As erveiras estão ganhando destaque na atualidade com suas simpatias e 

carisma. Todas têm uma maneira exclusiva de tratar o freguês. Adotam a boa 

vontade, o carinho, a paciência, atenção, dedicação e psicologia quando procuradas 

para explicar sobre as ervas e maneira de usá-las. Algumas viajam para falar sobre 

as ervas, outras fazem publicidade para bancos e lojas da cidade.  

Um dos desejos das erveiras é serem conhecidas por seus saberes 

ancestrais e torná-los presentes no dia-a-dia das pessoas. “Assim como os médicos 

curam, nós também curamos através das ervas”, diz dona Coló e continua, “as ervas 

são nossos tesouros, fazem parte da nossa cultura e sinto orgulho de fazer parte 

disso, pois a floresta deve ser cultivada e protegida, pois é dela que vem a vida”, 

finaliza dona Coló. A erveira Patrícia revela que é sempre bom inovar para atrair 

novos olhares dos visitantes do espaço. Gosta de estar bem para atender os clientes 
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e diz que sua relação com a floresta amazônica é través do trabalho das ervas, pois 

não vive na floresta e sim na cidade. “A busca na minha barraca é do amor ao 

consolo”,finaliza a erveira. 

 

Figura33: A erveira Patrícia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.leiaja.com 

Todo esse tradicionalismo marcou o mercado do Ver-o-Peso como uma 

característica paisagística e estética da cidade de Belém. Os turistas complementam 

esse cenário intocável, muitas vezes sem comprarem nada. Alguns têm um único 

objetivo: registrar a visita ao mercado e conhecer as erveiras, pois naquele lugar 

também existem celebridades, como Beth Cheirosinha e dona Coló, as mais 

populares, que se destacam na maneira de se vestirem e usarem acessórios feitos 

com flores e sementes. Elas também colecionam fotos com artistas nacionais, em 

murais expostos em suas barracas, talvez para atraírem olhares para os seus 

produtos. 

 Beth Cheirosinha conta que não só vende as ervas, como também faz 

uso delas diariamente. Segundo ela, os banhos para tirar energias negativas, “para 

atrair a sorte, saúde, felicidade e paz. É banho cheiroso, que atrai coisas boas, 

energias positivas”. Sua barraca coleciona muitas fotos com artistas, jornalistas e 

apresentadores de programa e sente-se orgulhosa de poder falar de sua cultura 

para as pessoas que visitam sua barraca.  
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Figura34: Erveira Beth Cheirosinha 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:: Gabriela Azevedo/G1 

Figura 35: Erveira dona Coló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: extra.globo.com 
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As populares erveiras Beth Cheirosinha e dona Coló, tornaram-se atração 

para turistas e pessoas famosas, por sempre estarem lembrando simbolicamente 

espetáculos culturais como a dança do carimbó. Suas imagens acabam por atraírem 

clientes para suas barracas. Um artifício que vem contribuindo para a publicização 

do espaço. Os espetáculos culturais como o carimbó é uma mistura das culturas 

indígenas, africanas e europeia. Essa dança é uma das muitas identidades do povo 

amazônico. Para Amaral Filho, (2008): 

A questão que se põe aqui é a produção dos espetáculos culturais na 
Amazônia na contemporaneidade que diferente do campo de produção da 
arte erudita e popular, está ligada ao campo da indústria cultural, cuja 
direção é o grande público agora obedecendo a um agendamento 
globalizado que envolve possibilidade de atração que atinge os mais 
diversos setores, como o turismo, por exemplo, cujo apelo vai além da 
oferta que os espetáculos culturais guardam. 

 

As erveiras do Ver-o-Peso reafirmam diariamente suas identidades 

culturais ao se utilizarem das representações como: místicas, caboclas, ribeirinhas, 

indígena e religiosas. Assim os visitantes levam consigo uma imagem de Amazônia 

idealizada, moldada e enraizada na cultura tradicional da região. As representações 

culturais são uma forma de fazer publicidade.  
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4 A LINHA EKOS: SOMOS PRODUTOS DA NATUREZA 

4.1 O CONHECIMENTO ATRAVÉS DOS AMAZÔNICOS 

O conhecimento adquirido das riquezas naturais da floresta amazônica é 

realizado através de compartilhamento de povos tradicionais que vivem no entorno 

da cidade de Belém e que sobrevivem do cultivo e coleta de frutas, ervas e plantas 

diversas. Os guias para a apresentação da floresta e matéria-prima são pessoas que 

moram às margens dos rios da Amazônia conhecidos como ribeirinhos, carregam 

consigo a carga de uma identidade dos povos tradicionais da floresta, os guardiões 

do conhecimento da biodiversidade. 

Devem-se levar em consideração outros discursos de venda que surgem 

em outro contexto contemporâneo que envolve a Amazônia. A Natura traz a linha 

Ekos com uma roupagem estética em seus produtos, muito distante dos produtos 

apresentados pelas tradicionais vendedoras de ervas do Ver-o-Peso. 

 

4.2 DA LOJA PARA VENDA DIRETA 

A empresa Natura nasceu em 1969, em São Paulo, na rua Oscar Freire. 

Os produtos eram vendidos em uma simples lojinha, fundada pelo economista 

Antônio Luiz Seabra, que idealizou uma empresa que possuísse uma relação direta 

com seus clientes. Segundo ele os produtos não são uma questão de estética, mas 

sim uma relação com a autoestima e satisfação do cliente com sua própria imagem. 

A Natura buscou no passado algo que contribuísse para o alargamento do negócio e 

da relação com o cliente, já que o nome Natura lembra natureza. 

 “Alarmista”. “Pessimista”. Estas eram algumas das reações que, na 

década de 1970, quando se deu a fundação da Natura, acompanhavam as 

advertências feitas pelos ecologistas da época. Natura (2014).  E então em 1974, a 

empresa optou pela venda direta, um modelo de negócio que proporcionou a 

empresa a uma relação maior com o consumidor, pois a crença, as culturas, a 

dinâmica do cotidiano influenciou a empresa a pensar na sustentabilidade de uma 

relação com o homem e a natureza. 
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Figura36: Os fundadores da empresa Natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexandre Severo. 

 

“Acreditamos no potencial das relações e no poder da cosmética como 

ampliadora de consciência, fazendo as pessoas se conectarem com o seu próprio 

corpo com o ambiente a sua volta e com o outro”, Natura(2014). A Natura conta com 

consumidores, consultoras e consultores, colaboradores, comunidades e 

fornecedores para o negócio garantir sucesso. 

As consultoras possuem como ferramenta de trabalho revistas com os 

produtos ilustrados em cores para o cliente ter visibilidade das características 

referentes ao item que está à venda, também mostras de perfume para o 

consumidor ter a opção de escolha. As revistas seguem dezoito ciclos ao ano.  

Para tornar-se consultora Natura (CN), é preciso ter mais de dezoito anos, 

ter documento como RG, CPF e comprovante de residência. Ao fazer o cadastro a 

pessoa, na maioria das vezes mulheres, passam por treinamentos para venderem os 

produtos com sucesso.  As pessoas que vendem produtos da Natura são pessoas 

comuns como donas de casa e homens, que buscam um complemento na renda 

familiar. 
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Figura37: Revista do ciclo 07/16                                      Figura38: Revista do ciclo 01/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:www.revistanatura.com.br    Fonte: issuu.com 

 

4.3 PRODUTO EKOS: NATUREZA GERA BELEZA 

A linha Ekos foi lançada no ano 2000 com o objetivo de tornar a relação 

do homem com a natureza mais próximo através do uso do produto, conscientizar a 

sociedade da importância das riquezas naturais vidas das florestas do país e 

influenciar os consumidores a terem práticas sustentáveis no seu cotidiano ( Natura 

2014). 

 A Natura passa a explorar o termo sustentabilidade através da linha Ekos 

como uma forma de alertar os consumidores sobre as questões que envolvem o 

meio ambiente. Segundo Oliveira, 2011 

 

Sustentabilidade tem como termo mais simples e direto tornar as coisas 
permanentes ou duráveis com o tempo. Um desenvolvimento econômico 
sustentável seria propor a permanência ao longo dos tempos da capacidade 
produtiva do meio ambiente natural, ou seja, atender as necessidades 
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humanas. Segundo a classificação da ONU de 1987, desenvolvimento 
sustentável procura atender as necessidades das atuais gerações sem 
afetar nas gerações futuras. Todos os atos implicam em impactos 
ambientais. Para ser sustentável, precisa ser economicamente viável, 
socialmente justa, culturalmente aceita e ecologicamente correta. 

 

A linha Ekos busca nas florestas a confirmação de conceitos sustentáveis 

para compor seus produtos. A Amazônia é referência de riquezas naturais, culturais, 

saberes de povos tradicionais e valor ambiental, talvez por isso, a Natura instalou-se 

na Amazônia em 2012, para inaugurar o NINA (Núcleo de Inovação Natura na 

Amazônia), para trazer ciência e tecnologia em rede, e contribuir para a construção 

do Ecoparque, em Benevides (PA). 

Os produtos da linha Ekos contêm propriedades de matérias-primas 

retirados da floresta amazônica e manipuladas em laboratórios com altas tecnologias 

para chegar nas mãos dos consumidores com qualidade e segurança para o uso. A 

linha de cosmético ainda dispõe de uma variedade de produtos que apresentam cor, 

textura, cheiro agradável e tamanhos variáveis. 

 Os insumos coletados, através das comunidades ribeirinha e 

cooperativas de trabalhadores rurais, são o açaí, andiroba, breu branco, priprioca, 

ucuúba, patauá, castanha, maracujá, pataqueira, murumuru, cacau. Os frutos, 

raízes, ervas são usados na fabricação de perfume, cremes hidratantes, sabonetes, 

xampu, condicionadores, máscaras capilares, óleo de massagem e banho. Os ativos 

naturais extraídos da floresta equatorial são levados para laboratório e manipulados 

por profissionais autorizados. O murumuru é usado para base de todos os sabonetes 

da Natura, pois ele possui propriedades espumantes que substituem substâncias 

químicas que prejudicam o meio ambiente. 

Nossos produtos serão desenvolvidos na aplicação dos princípios do 
ecodesign e ecoefetividade em toda cadeia de valor.Aescolha das matérias-
primas, utilizadas no desenvolvimento tanto das fórmulas quando das 
embalagens, deverá considerar, além de sua funcionalidade e segurança no 
uso, as respectivas pegadas sociais e ambientais, assim como a sua 
capacidade de retornar à biosfera de forma segura.Natura(2014) 

 

A procura por estes produtos surge com uma promessa de benefícios à 

beleza da pele. Uns dos mais vendidos da linha Ekos é o de andiroba, que possui 
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propriedades muito benéficas à pele, como de hidratar, clarear e proteger de insetos, 

além de ser perfumada.  

Figura39 : Ativos da Natura Ekos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: blogconsultoria.natura.net 

 

Figura 40: Xampus e hidratantes da linha Ekos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:jornalpequeno.blog.br 

 

 



 
 

77 
 

4.4 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS EKOS 

Todos os produtos desta linha possuem em seu rótulo informações sobre 

componentes da fórmula criada a partir de sementes, raízes, flores, frutos, cascas, 

ervas e plantas extraídos da floresta.  

A linha Ekos possui uma variedade de produtos para cuidados de mãos, 

pés, corpo, cabelos, higiene e perfumaria. As embalagens são sofisticadas, mas 

trazem também uma certa lembrança das antigas farmácias de manipulação e vidros 

usados pelas erveiras da feira do Ver-o-Peso. 

 

Figura41: Perfumes da Ekos                                      Figura42: Sabonetes Ekos 

 

Fonte:blogmelhoresperfumes.com.brFonte:www.lojanatural.org 

 

A Natura é uma das empresas pioneiras na utilização de refis para a 

substituição de embalagens regulares do produto já adquirido pelo cliente. Essa 

inovação surgiu em 1983, com o objetivo de tornar a empresa mais coerente com o 

compromisso de cuidar do meio ambiente. 
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Figura43: Refis da linha Ekos 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: blogconsultoria.natura.net 

 

Acreditamos que resultados sustentáveis são aqueles alcançados por meio 
de relações de qualidade e, por isso, buscamos manter canais de diálogos 
abertos com todos os públicos com quem temos contato, em um exercício 
continuo de transparência. (NATURA, 2012) 

 

4.5 PREÇO SUSTENTÁVEL  

 O valor monetário sugerido pela empresa Natura enaltece o produto por 

ser de uma linha que requer mais cuidados na sua formulação. Há um esforço maior 

de pesquisas e custos para manter o compromisso com a sociedade e manter 

políticas de sustentabilidade.  

O preço é influenciado por fatores que estão diretamente ligados ao 

produto como matéria-prima, pesquisa, incentivos, exportação, tecnologias, políticas, 

taxas de impostos, mão-de-obra, concorrentes e esforços comunicacionais. 

O valor para o cliente é a diferença entre as percepções do cliente quando 
aos benefícios e quanto aos custos de comprar e usar produtos e serviços. 
Os benefícios típicos para o cliente são funcionais, sociais, pessoas e 
experimentais. Os custos típicos para o cliente são monetário, temporais, 
psicológicos e comportamentais. Peter(2000) 
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4. 6 PROMOÇÃO 

A Natura Ekos oferece a seus clientes promoções periódicas dessa linha, 

que na maioria das vezes, recebem um desconto de 10% a 20%, e ainda incentiva 

compras através de outras promoções como vale-brindes, no caso o cliente ao 

adquirir um determinado produto ganha um refil do mesmo item, pois a Natura 

trabalha com o consumo consciente. Por isso mesmo, ela fabrica o refil de seus 

produtos.  

A marca Natura trabalha com ciclos de revistas que, somam dezoito ciclos 

ao ano e em datas comemorativas são produzidas uma para cada comemoração 

como o Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais e Natal. Para cada ciclo, é 

elaborado um lançamento ou tema. No caso da Ekos, o mês de junho sempre é 

pensado em produtos voltados ao folclore amazônico. A Natura também se utiliza de 

propagandas na televisão, revistas de moda, em páginas das redes sociais e no 

espaço da Natura, uma espécie de catálogo, apresentados pelas consultoras Natura 

aos seus clientes.   

 

4.7 ABORDAGEM  

As campanhas institucionais têm o objetivo de promover a imagem da 

marca e reforçar a sua missão com as responsabilidades adotadas por ela perante a 

sociedade.  

Campanhas ou anúncios cujo objetivo é promover uma imagem favorável 
para uma determinada marca, empresa, instituição, órgão público ou 
privado. O objetivo imediato não é a venda, mas a manutenção, alteração 
ou criação de comportamentos favoráveis à marca de maneira a predispor 
positivamente a opinião pública a todas as iniciativas comerciais do 
anunciante. Sant’Anna,(2015) 

Em 2012, a linha Ekos lançou a campanha tradicional com o mote “Somos 

Produtos da Natureza”, possui um vídeo institucional  em filmes de 60”,30” e 15” e 

vinheta de 7” e 5”, além dos trabalhos artísticos da artista plástica australiana Emma 

Hack, que traduz a natureza através da camuflagem, quesão as peças publicitárias 

impressas, lembra um convite, pois em cada imagem possui  uma frase 

comafirmativas que fazem reflexões entre a relação homem e natureza. As peças 

trazem uma pessoas camuflada com pinturas no corpo que lembram natureza e a 
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foto das respectivas frases você é mata, você é rio, você é semente, você é raiz, 

você é vento. A conexão do homem com a natureza são diálogos entre a tradição, 

valores, saberes e compreensão de que pertencemos ao meio ambiente, de que o 

homem não é o único ser vivo, já que faz parte do ecossistema.  

 

Figura 44: Arte da campanha : Somos produtos da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:voxnews.com.br 

As campanhas institucionais da Linha Ekos, são sempre formuladas para 

a reflexão da exigência da natureza ao do homem. A mensagem das campanhas da 

linha Ekos da Natura tem o perfil voltado para a sustentabilidade, com a confirmação 

dos povos tradicionais da floresta amazônica, tornado esses conhecimentos 

tradicionais um dialogo para a sociedade através das campanhas dos produtos da 

linha. Lupetti, (2011) 

Assim, a campanha institucional promove a marca, o pessoal ou a 
reputação de uma organização, objetivando a melhoria das relações 
públicas, ou seja, a melhoria do relacionamento com todos os públicos com 
os quais a empresa está envolvida, além de conceituar a marca. 
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A linha Ekos da marca Natura, vem se destacando no mercado da 

cosmética porque aperfeiçoou os conhecimentos tradicionais das comunidades 

ribeirinha em um diálogos contemporâneo, mostrando o trabalho dessas pessoas 

que cultivam, colhem e comercializam de uma maneira sustentável. Talvez para 

cuidar da floresta e mante-la de pé seja importante mostra o que ela possui, passar 

a ter um contato maior com a Amazônia. A publicidade tem contribuído para através 

da  comunicação  para ocompartilhamentodesta idéia de ser da floresta é como ser 

da floresta você precisa plantar, cultivar e assim manter uma aproximação com a 

floreta. A Natura Ekos tem o valor sentimental e de pertença da floresta , porque 

agregou ao seu nome a Amazonia como fonte inspiradora para diminuir a distancia 

que a Amazônia a parenta ter, mas quando a Ekos oferece seus produtos, ela 

possibilita sentirmos a floresta, por que para a Ekos, natureza gera beleza. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através de leituras baseadas em referenciais teóricos de autores, que 

desenvolveram pesquisas voltadas para a marca Amazônia, identificamos 

evidências que contribuíram para o estudo sobre as aproximações e 

distanciamentos da imagem de Amazônia contemporânea  e tradicional, pois as 

leituras científicas nortearam toda a estrutura do trabalho acadêmico que partiu de 

uma insatisfação particular ao perceber que a Amazônia tem muito mais a oferecer 

além de estéticas paisagísticas, tipos amazônicos, gastronomia ...já conhecidos 

pelos meios de comunicação, pois se percebe que as técnicas  evoluíram ao logo do 

tempo, conhecimentos foram concebidos aos amazônicos, os quais precisam 

aprimorar em seus trabalhos artesanais e também na forma como vendem suas 

produções.  

A partir da pesquisa de campo na feira do Ver-o-Peso identificamos as 

dificuldades dos amazônicos em perceber a Amazônia de hoje como um espaço de 

possibilidades que cada vez cresce nas mãos de outros empreendedores não 

amazônicos, pois verificou-se uma resistência por parte das erveiras em inovar seus 

argumentos que ainda são baseados em discursos tradicionais, místicos e 

medicinais. Porém esses conhecimentos são considerados importantes para a 

sociedade cientifica que já reconhecem a importância da utilização dos saberes 

ancestrais dos povos amazonidas, tornando-se também uma rica fonte de 

informações de matéria prima e produtos manipulados a favor da saúde do corpo e 

da alma. Percebeu-se que esses conhecimentos tradicionais não estão somente nas 

mãos das comunidades quilombolas, ribeirinha e indígenas, mas também presente 

na realidade urbana da cidade de Belém, representadas pelas erveiras da feira do 

Ver-o-Peso. 

Por outro lado, deve-se levar em consideração outros discursos de venda que 

surgem em outro contexto contemporâneo que envolve a Amazônia. A Natura traz a 

linha Ekos com uma roupagem estética em seus produtos, muito distante dos 

produtos apresentados pelas tradicionais vendedoras de ervas do Ver-o-Peso, pois 

são produtos que envolvem a estética de uma Amazônia sustentável, além de trazer 

diálogos importantes de reflexão entre o homem e a natureza. 
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Portanto concluímos que os distanciamento entre erveiras e a linha Ekos da 

Natura, além de outros fatores, está no discurso de venda de seus produtos, em que 

a primeira reflete uma Amazônia tradicional e a segunda uma imagem de Amazônia 

contemporânea e se aproximam quando utilizando a mesma matéria prima 

demonstram o potencial da floresta amazônica. 

E fazer com que o mercado amazônico, aqui de Belém, possa aderir à 

ideia de conceitos contemporâneos sobre a Amazônia, pois o mercado tradicional 

atravessa novas técnicas assim como o mercado contemporâneo surge de um 

conceito puramente tradicional. Mostrar que as mudanças são necessárias, e que as 

mesmas contribuem para novas oportunidades que surgem a cada momento que um 

indivíduo se propõe a participar desse novo conceito que se quer alcançar.                                                                                                                                                         

 É importante frisar, que a pesquisa apresenta pontos não definido, pelo fato, 

de se tratar da Amazônia, cultura, representações, a luz da publicidade, visto que 

estes, precisam de um tempo maior para uma leitura e uma reflexão e, isto não foi 

possível, tornando-se um inicio tímido para um entrosamento maior para uma 

pesquisa mais detalhada, pois a mesma permite a possibilidades de futuros 

trabalhos com enfoque mais detalhista sobre aproximações e distanciamentos entre 

uma Amazônia tradicional e contemporânea. 

Considero que este trabalho proporcionou ao meu conhecimento empírico 

uma reflexão maior ao lugar que habito, a cultura que me representa e ao curso de 

comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda escolhi para 

exercer. Lembrando que é importante para a academia pesquisas que nos façam 

refletir entre o tempo e o espaço, porque a cada tempo há uma nova ressignificação 

do que somos e o que fazemos e a publicidade pode ser vista como uma forma de 

dialogar sobre a importância de fazermos parte do tempo e do lugar, pois “ser 

homem do lugar significa participar de um vasto universo, de um cosmo que a tudo 

integra numa unidade real e imaginária”, Paes Loureiro. 
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ANEXOS 
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QUESTIONÁRIO 

 

1- Como foi adquirido o conhecimento sobre as ervas? 

 

 

2- Quanto tempo trabalha com ervas? Como começou? 

 

 

3- Qual a relação que possui com o espaço das ervas? 

 

 

4- Que tipo de relação possui com a floresta amazônica? 

 

 

5- De onde as ervas são retiradas? 

 

6- O espaço das ervas recebe algum tipo de incentivo? 

 

 

7- Quais produtos são mais procurados? 

 

 

8- Quem manipula os produtos naturais? 

 

 

 

 

 

 


