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RESUMO 
O artigo traz reflexões a partir de apontamentos teóricos sobre a memória presente nas 
discussões de autores como Beatriz Sarlo, Walter Benjamin, Didi Huberman, dentre outros, 
apresentando uma analogia entre a memória e o percurso de um Rio Amazônico que 
perpassa processos de criações artísticas. Este rio é analisado a partir de um 
aprofundamento teórico entre os aspectos representativos da memória enquanto paisagem 
e enquanto documento, além de apresentar reflexões sobre criações artísticas que 
perpassam pelo rio, refletindo a memória nos aspectos de sua origem, testemunho, 
lembranças, seu caráter seletivo, e os aspectos individuais e coletivos presentes no ato de 
rememorar. 
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ABSTRACT 
The article presents reflections from theoretical notes about the memory present in the 
discussions of authors like Beatriz Sarlo, Walter Benjamin, Didi Huberman, among others, 
presenting an analogy between the memory and the path of an Amazonian river that goes 
through processes of artistic creations. This river is analyzed from a theoretical deepening 
between the representative aspects of the memory as landscape and as document, besides 
presenting reflections on artistic creations that cross the river, reflecting the memory in the 
aspects of its origin, testimony, memories, the selective character, and the individual and 
collective aspects present in the act of remembering. 
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Rios de memórias 
No silêncio do rio, mergulho em meio a autores e percursos artísticos navegando em 

suas superfícies, para alcançar os levantamentos teóricos acerca de memórias que 

se modelam a cada momento, e que são ativadas em um percurso poético. O rio por 

si só já é uma representação da memória, em suas vazantes e lançantes. Muda a 

cada dia, redistribui a sua história em linhas diferentes, tocado por um convívio de 

narrativas que se diluem com o tempo, que se ressignificam com este tempo, que 

margeiam o passado, no presente, na perspectiva de projeção de um futuro. O rio 

transporta e transmuta.  

O rio é corpo orgânico como a memória; em sua submersão nos traz resíduos que 

apontam a presença de fragmentos, partículas de um tempo, o próprio tempo em 

movimento reacendido pela maré. Para Paul Ricouer, “não temos nada melhor que a 

memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou antes que 

declarássemos nos lembrar dela” (2007, p. 40). E de fato, a memória nos alerta, nos 

movimenta e nos conduz a olhares que significam e ressignificam outras margens, 

ora fluindo em um sentido contínuo, ora perpassando por um fluxo que nos engana. 

Entre memórias, o rio segue, sozinho ou coletivamente; os seus braços tocam seus 

afluentes, como lembranças sentidas pela maré que percorre nossas memórias. A 

memória, como o rio, depende de furos, igarapés, que se reúnem na perspectiva de 

tornar mais amplos e densos seus percursos. Sem os furos não há continuidade 

deste trajeto, eles são o que para a memória representa a coletividade. O que torna 

densa a memória, neste caso, são os contatos que ela encontra ao longo de seu 

caminho. 

Um trajeto continuo se apresenta em meu percurso de vida, parte dele demarcado 

pela ausência de contatos afetivos. Sou filha do segundo casamento de meu pai, e 

só tive contato com meus avós paternos por meio das histórias orais1, que desde a 

infância escutava; do contato com estas histórias formei a relação com meus avós. 

As referências da minha avó se restringiam a essas histórias, não tinha acesso a 

uma foto que visualmente a apresentasse. A imagem de como ela poderia ser 

formava-se a partir da minha imaginação somente. Como era esta senhora que 

meus pais insistiam em descrever de forma dura os seus gestos? Turrona, 
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agressiva, rígida, leprosaria, entre tantos adjetivos que configuraram uma imagem 

de rejeição, de um apagamento, cheia de estereótipos.  

Após o falecimento de meu pai, a imagem veio à tona, guardada em uma pasta de 

documentos; a imagem descontruiu a história única que mantinha sobre minha avó. 

Se apresentou a partir de um documento, que instigou a formação de um novo 

discurso. Um rosto até então desconhecido, uma aproximação genética, até o 

momento constituída a partir de vestígios de narrativas que me embaraçavam. 

Assim, a história se ressignifica depois de vinte e nove anos, quando a foto da minha 

avó se fez presente por meio de um passaporte: 

 
Figura 01: Passaporte de minha avó 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 
Figura 02: Fotografia de minha avó em 1945. 

Fonte: Acervo pessoal 

 
O interesse de gerar uma análise crítica acerca de desconstruções de memórias 

estereotipadas gerou a reflexão de que a relação entre imagem e memória 
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possibilitaria a desconstrução de estereótipos que as histórias únicas proporcionam 

a um contexto histórico pessoal e social. Desta forma, percebo que o contato com a 

imagem de minha avó, de algum modo descontruiu uma memória e iniciou a 

reconstrução de outras. 

A fotografia, que passa a ser a única presença física de minha avó, reverbera-se em 

novas histórias, que se fundem com a atuação de minha memória no espaço tempo. 

No ano de 2014, ressignifico esta imagem em um espaço expositivo, onde a 

apresentação material deste elemento memorável dialoga na tríade: passado-

presente-futuro, que Diehl (2002) nos faz pensar. O autor define a memória como o 

significado de experiências consistentes facilmente localizáveis num tempo passado, 

por ser uma representação produzida pela e através da experiência. Possui 

contextualidade e pode ser atualizada. 

A memória pode constituir-se de elementos individuais e coletivos, 
fazendo parte de perspectiva de futuro, de utopias, de consciências 
do passado e de sofrimentos. Ela possui a capacidade de 
instrumentalizar canais de comunicação para a consciência histórica 
e cultural, uma vez que pode abranger a totalidade do passado num 
determinado corte temporal. (DIEHL,2002, p. 116) 

 

 
Figura 03: A primeira exposição de minha vó. Heldilene Reale. 2014 

Fonte: Acervo pessoal. 
 

O acesso à visibilidade desta única imagem descontruiu o próprio estereótipo da 

imagem que formei a partir das histórias que tive contato desde a infância. A 

imagem desta senhora instigou-me a um outro olhar. Religou-me à possibilidade de 

revisitar o rio amazônico que perpassa pela história de minha família, e que de certa 

forma, nos une. 
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Assim, a retomada do meu processo poético nasce dessa imagem que possibilitou 

reacender o rio que estava no fundo de meu igarapé. A imagem se apresenta a mim 

como um olho d`água. Uma nascente que surge na superfície de um lençol 

subterrâneo dando origens a cursos d’água, que remetem a história afetiva que se 

dilui em minha família, narrativas fragmentadas, histórias repartidas, que se 

cruzaram mesmo antes de eu nascer, num trajeto de um percurso fluido que se 

estende de Belém até a cidade de Faro. 

Este percurso primeiramente é cercado pela história da chegada dos meus avós 

paternos até o Brasil. Refugiados de guerra, entraram no oceano, adentrando o Rio 

Amazonas até chegarem a cidade de Faro, cidade natal de meu pai. Este rio trouxe 

o deslocamento de minha mãe de Oriximiná até Belém, onde conheceu meu pai. O 

sonho deste senhor perpassava um retorno a sua cidade natal, o retorno ao seu 

espaço de afetos. Após se aposentar, este desejo veio à tona, resolveu se 

candidatar a político, mesmo sendo visto como um estrangeiro em terras próprias. 

Levou em sua mala sua segunda família, ao encontro do inesperado, mas com um 

ato de coragem, em navegar por um rio profundo. 

A palavra faro, que nomeia a cidade, de alguma maneira, já norteia um inicial 

caminho no trajeto destes afluentes. Ter faro é detectar aquilo que lhe interessa, é 

ser perspicaz nas escolhas. Neste sentido, percebi que precisava redesenhar a 

história que perpassa pelo rio de minhas memórias, que une o trajeto de 

deslocamento da minha família, e desemboca em outros rios de memórias coletivas 

e individuais.  

Para Maurice Halbwachs (1990), as lembranças permanecem coletivas e são 

lembradas por outros. É preciso que sempre haja a presença de um testemunho 

para que um fato se torne memória para um grupo, para o eu “solitário”. Porém não 

basta a presença de um testemunho, sem um ponto de contato, sem que um não se 

identifique com as lembranças do outro, uma base comum. Ricouer define que: 

  testemunho é, num sentido, uma e tensão da memória, tomada na 
sua fase narrativa. Mas só há testemunho quando a narrativa de um 
acontecimento é publicitada: o indivíduo afirma a alguém que foi 
testemunha de alguma coisa que teve lugar; a testemunha di : 
“creiam ou não, em mim, eu estava lá ”.   outro recebe o seu 
testemunho, escreve-o e conserva-o.   testemunho é refor ado pela 
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promessa de testemunhar de novo, se necessário; o que implica a 
fiabilidade da testemunha e dá ao testemunho a gravidade de um 
sermão.2 

A imagem da minha avó passa a ser o testemunho em si, o olho d’água que estende 

o campo da memória para adentrar outros trajetos, outros braços de rios. Os braços 

destes afluentes me conduzem a processos de criações artísticas que representam 

este lugar de encontros, me fazem perceber o corpo desse rio como um elemento 

geográfico que religa memórias continuamente. Este corpo é formado por camadas 

de outros rios, que servem de inspiração também a diversos processos de criação 

artística, que muitas vezes nos apresentam a possibilidade de perceber o rio como 

um elemento orgânico condensado, estético, semióticos, afetivo. 

Entre Processos 
Alguns apontamentos de minha pesquisa encontram um percurso que entrecruza 

paisagem, histórias, deslocamentos e memórias que perpassam pelas nuances 

deste rio. Me coloco em meio a autores e a outros processos artísticos para 

compreender suas margens e seus mergulhos profundos. 

Belém tem o rio como testemunho, seu clima úmido, quente e chuvoso, traz a tona 

histórias que conduzem inspirações. A cidade situada a margem da Baía do 

Guajará, na foz do Rio Guamá, além de olhar para o rio, também foi obrigada a 

renegar o mesmo em seu corpo geográfico. Os vários projetos de construção da 

cidade aterraram igarapés que faziam parte de sua estrutura paisagística, a exemplo 

do igarapé Piri. Presente outrora no centro da cidade, o igarapé virou um rastro, algo 

que não se planejou ser deixado, pela necessidade da intensa urbanização:  

a ação do homem, através de aterros, efetuados sobretudo na parte 
mais ocidental da cidade, para a construção da atual zona portuária, 
ou para a eliminação dos alagadiços existentes junto aos baixos 
cursos de alguns igarapés, contribui para o mascaramento de certos 
aspectos da topografia original do sítio de Belém, o que serviu para 
realçar a errada noção, de que a capital do Pará seja uma cidade 
inteiramente plana, localizada sobre o mais baixo nível dos terrenos 
quaternários da Amazônia. (PENTEADO, 1968, p.62) 
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Figura 04: Cartotraços. Coletivo Guayi. 2016 

Fonte: Marlene Amanajás 

 

O trabalho do Coletivo Guayi3 evidencia justamente este aspecto, tecendo em três 

mapas da cidade seu processo de mudanças físicas, a partir do próprio aterramento 

dos igarapés um dia presentes na cidade. A obra “Cartotra os” foi exposta na 

Galeria Theodoro Braga em 2016 como Projeto Expressões artísticas 2016 – SEIVA. 

O rio como testemunha de mudanças. 

É certo que o rio, assim como a memória, sofre manipulações. Seu percurso muitas 

vezes cortado, reconstruído, faz o próprio curso das águas sofrer estas mudanças, 

desvios, reordenações, enchentes e secas, a exemplo de hidrelétricas que trazem 

consigo a morte da natureza pela constante interferência que executam no seu 

percurso natural. 

Em situações onde quem precisa crescer é a cidade, o rio é reordenado, toma outra 

força para assegurar a geração de fontes de energia. Dentro deste contexto é 

forçado a tomar outros rumos, com maquinários que testam sua força, destroem 

barrancos. Em áreas por onde ele circulava, a morte chega, há o desaparecimento 

de espécies da fauna e flora, e a revolta e tristeza de quem em suas margens 

começa a viver só de lembranças. Os que ainda resistem, os ribeirinhos4, passam a 

ficar órfãos de seus rios. As lembranças da existência de um convívio de memórias 

compartilhadas começam a ser reconfiguradas em cicatrizes.  

A fotografa Paula Sampaio, em meio a um percurso de mais de 10 anos realizado na 

Transamazônia, se depara com um lago que foi formado pela ativação da 

hidrelétrica de Tucuruí.   trabalho nomeado “  Lago do Esquecimento”, é um vídeo 

que representa um lago formado pela intensa atuação da hidrelétrica que em 

conjunto com as narrativas dos moradores que permaneceram em seus arredores, 
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apresenta relatos de um abuso da memória de um espaço que foi conduzido ao 

esquecimento. 

 
Figura 05: O Lago do Esquecimento. Paula Sampaio. 2011 

Fonte: http://paulasampaio.com.br/projetos/lago-do-esquecimento 

 
Sob esse aspecto dos abusos da memória natural, Paul Ricouer (2007) classifica a 

presença de três memórias: a impedida, a manipulada, e a obrigada. A primeira faz 

analogia à memória que é constituída a partir de um conflito, onde sempre há a 

presença de um perdedor e um vencedor; o primeiro, que passa por humilhação, 

constitui as cicatrizes simbólicas, carentes de cura. Sem a cura a memória se 

configura como algo em impedimento, que não se deseja ter lembranças. O segundo 

aspecto da memória, a manipulada, caracteriza-se a partir de abusos que resultam 

da manipulação e do esquecimento, advindos de quem está a frente da 

manipulação, a memória assim é instrumentalizada. A memória obrigada representa 

o dever da memória, como se frases de ordem se fizessem presentes, não 

permitindo que a própria memória caísse no esquecimento. 

A resistência e permanência de uma relação afetiva entre o lugar e o seu residente 

define quem nasce no convívio deste rio como sendo um ribeirinho. O mesmo o 

observa com afeto, pois no seu convívio com a natureza de maneira intensa, o rio se 

refletem como parte da experiência cotidiana. É uma comunidade de vivências que 

entrelaçam memórias no ribeirinho: 

 á, no mundo amazônico, a produ ão de uma verdadeira teogonia 
cotidiana.  evelando uma afetividade cósmica, o homem promove a 
conversão estetizante da realidade em signos, por meio dos labores 
do dia-a-dia, do diálogo com as marés, do companheirismo com as 
estrelas, da solidariedade dos ventos que impulsionam as velas, da 
paciente ami ade dos rios.   como se aquele mundo fosse uma só 
cosmogonia, uma imensa e verde cosmo-alegoria.  m mundo  nico 
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real-imaginário, cujo alcance intervém na comple idade das rela  es 
sociais. (LOUREIRO, 2000, p.61;65)  

Esta teogonia5 que Paes Loureiro nos apresenta se configura em um espaço 

produzido pelo relato; representa o imaginário amazônico intensificado por lendas. 

Um imaginário que carrega desejos, receios, medos, alegrias, afetos. A memória, 

que é também uma ficção, se estende neste rio e é alimentada pelas lendas.  

Este imaginário está muito presente nos trabalhos da fotógrafa Elza Lima; a artista 

define seu processo como a formação de um imaginário amazônico, este constituído 

desde cedo com a relação de narrativas que se apresentaram desde a infância a 

partir das histórias que seu avô contava. Suas imagens atribuem um caráter de 

fabulações, de uma Amazônia imagética que perpassa pelos seus rios de afetos. Em 

2010 a artista desenvolve a série das Amazonas, a partir do percurso de seu projeto 

que propunha uma expedição pelo Rio Nhamundá6, partindo de Oriximiná, visitando 

os municípios de Nhamundá, Juruti, Faro e Terra Santa. Nesses locais, registrou 

imagens de mulheres, identificando como se preserva a lenda das mulheres 

guerreiras na memória destas comunidades. Neste percurso a fotógrafa registra a 

sua série das Amazonas atuais. 

 

 
Figura 06: As Amazonas. Elza Lima. 2010 

Fonte: http://www.elzalima.com.br 
 
 

Para Paes Loureiro, a presença desta natureza líquida acaba por ser o cenário 

revelador do homem amazônico, pois dela advém o mito criado para justificar 

“situa  es que a moral reguladora local reprime, e ige puni ão ou vingan a” 

(LOUREIRO, 2000, p. 65). Assim, o boto sai do rio para seduzir a moça virgem e 

http://www.elzalima.com.br/
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engravidá-la; a cobra grande engravida uma índia que tendo seus filhos gêmeos em 

formato de cobra, os lança no rio, para que este os crie. No fundo do rio, o irmão 

mata sua irmã pondo fim à perversidade da mesma; mais tarde, ao se desfazer da 

maldição, deixa de ser cobra d`água para viver na terra com sua família. Neste 

contexto, várias histórias de estupros, crimes, assassinatos, de guerra, se 

repercutem nas entrelinhas, apresentando um resquício da memória presente 

também no cotidiano de quem vive nesses rios, em municípios e grandes cidades.  

Dessa maneira, o rio também impulsiona a construção de histórias a partir de relatos 

que são repassados de geração em geração, que são continuamente rememorados. 

As histórias orais, presentes neste imaginário, nunca contadas da mesma maneira, 

nunca escutadas da mesma forma, nunca lembradas do mesmo jeito, trazem para 

beira as memórias das paisagens que se configuram em crenças, em superstições, 

em rituais. Criam uma rede de memórias imaginadas que se ressignificam em 

lendas. Assim, as lendas apesar dos personagens dos rios serem os mesmos, não 

são contadas da mesma maneira. 

diríamos que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 
memória coletiva, que este ponto de vista muda segundo o lugar que 
ali ocupo e que esse mesmo lugar muda segundo as relações que 
mantenho com outros ambientes (HALBWAKS, 1990, p. 69).  

Paul Ricouer também tem um posicionamento sobre esta perspectiva da memória, 

ele afirma que “o caráter seletivo da memória, auxiliado nesse aspecto pelas 

narrativas, implica que os mesmos acontecimentos não sejam memorizados da 

mesma forma em períodos diferentes” (2007, p. 61).  Assim as paisagens são 

percebidas de ângulos diferentes, pois cada um carrega em si seus próprios 

percursos interpretativos. Em seus acervos de memórias, ativam-se as lembranças, 

e a cada momento que ativamos a mesma, ativa-se um novo repertório, cria-se uma 

ficção, a exemplo dos próprios trabalhos apresentados. Apesar de termos a liquidez 

de um rio presente, cada artista se relaciona e o interpreta à sua maneira dentro de 

seu repertório imagético.  

As memórias ficcionais, imaginárias, fantasiadas, também estão presentes em 

documentos que registram de alguma forma este rio. Ou estes rios, já que cada um 

dentro de si e de sua experiência com o lugar, acaba também gerando a 
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aproximação de uma leitura e uma construção histórica na relação com seu 

percurso. Desta forma, o documento assume uma grande importância, pois traz a 

perspectiva de lutar contra o esquecimento de uma memória:  

A relação entre memória e esquecimento pode-se objetivar num 
discurso, mas, para que a relação exista, deve também existir o 
documento capaz de dar à memória pelo menos a mesma força do 
esquecimento: o documento que se imponha como pilar da memória 
e que a memória tende, inevitavelmente a rejeitar. (SARLO, 1997, p. 
41) 

Na obra 252 do artista Armando Queiroz, um vídeo que contém a fala de 252 

trabalhadores do Complexo Ver-o-Peso apresenta o nome das 252 pessoas que 

morreram na tragédia do Navio Brigue Palhaço aportado no Rio Guamá. A leitura 

realizada por trabalhadores do Complexo Ver-o-Peso, só foi possível pela 

permanência da lista de mortos desse acontecimento histórico da Cabanagem como 

documento no Arquivo Publico Nacional. O vídeo foi feito em uma perspectiva de 

que tanto o acontecimento como o próprio nome dessas pessoas não entrassem no 

esquecimento, uma vez que se trata de uma memória que foi apagada, de perdas 

humanas esquecidas. A tragédia encontra-se registrada nos livros de História, mas o 

nome dos que morreram diluiu-se no tempo, na própria narrativa histórica. Ricouer 

revela que o esquecimento está relacionado ao tempo que a memória demora para 

encontrar o registro de um fato. O registro inventa a memória, esculpe o tempo, traz 

à tona suas próprias origens. 

 
Figura 07: Frame do Video 252. Armando Queiroz, 2007 

Fonte: Acervo Armando Queiroz 
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Paisagens mutáveis 

Segundo Didi-Huberman (2010), a dialética da imagem forma-se em um trabalho 

crítico da memória, confrontando tudo o que resta com tudo que foi perdido. Para 

Benjamin, a memória não é uma posse do que se deseja rememorar, mas uma 

aproximação dialética do passado com seu “ter lugar”. Em outras palavras, o ter 

lugar é saber que o lugar onde se reside um objeto de memória nos fala tanto 

quanto o próprio objeto em si. A memória seria o meio, a dialética entre o objeto e 

seu lugar de origem, que se apresenta em um tempo-espaço. Este meio onde está a 

memória, sempre é visitado de diversas maneiras, pois o mesmo também sofre 

alterações. O lugar de existência, ou o lugar de origem, é um lugar de sintomas, pois 

o mesmo não existe como tal, a todo momento é desconfigurado. Assim, 

“compreendemos que a imagem dialética como concreção nova, interpenetração 

“crítica” do passado e do presente, sintoma da memória - é exatamente aquilo que 

produz a história”. (Didi-Huberman, 2010, p.177) 

Em meio ao processo dialético da imagem, é interessante perceber a construção de 

novas paisagens que se configuram no processo de criação artística. As paisagens 

não são somente elementos do presente, elas fazem parte do rememorar, e quando 

rememoramos, criamos novas paisagens. O rio que é paisagem, também ao ser 

lembrado, rememorado, sempre se constrói em um novo rio, de certa forma, 

percebe-se esta realidade nas próprias referencias artísticas apresentadas ao longo 

deste trabalho. Esta rememoração, de acordo com Benjamin, está presente na 

forma como construímos nossa história. Para o autor: 

a história não é apenas uma ciência, mas igualmente uma forma de 
rememora ão.   que a ciência “estabeleceu”, pode ser modificado 
pela rememoração. Esta pode transformar o inacabado (a felicidade) 
em algo acabado, e o acabado (o sofrimento) em algo inacabado. 
(BENJAMIM, 2007 In GAGNEBIN, 2015, p.10) 

A paisagem, como aspecto de um rememorar, evidencia-se no conjunto das obras 

apresentadas. Nesta simbologia do lugar, a paisagem apresenta os saberes e 

fazeres do homem representados em elementos do presente ou de um passado. 

Dessa forma, a paisagem é mediatizada pela memória que: 

engendra transformações espaciais, produzindo uma ruptura 
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instauradora. Sua estranheza torna possível uma transgressão da lei 
do lugar, mantendo uma relação entre o visível e o invisível, o 
material e o imaterial, constituindo-se em variantes que retratam-se 
em projeções simbólicas e narrativas, as sombras da prática 
cotidiana que consiste em aproveitar a ocasião e fazer da memória o 
meio de transformar os lugares (DE CERTEAU,1994, p.161)  

Essa transformação de lugares a que Certeau se refere pode muitas vezes tocar em 

ambientes inacabados ou acabados. Nestes ambientes nos afligimos na constância 

das memórias impedidas. A memória impedida, apresentada por Paul Ricoeur 

(2007), faz referência a uma memória a partir de um esquecimento que nos é 

imposto, por um desejo maior de se fazer calar pelo poder do outro sobre nós. Neste 

rio frequentado por disputas políticas e econômicas, muitas falas já foram caladas, 

muitas memórias impedidas, na perspectiva de fazer reluzir um rio transparente, 

sem águas turvas. Nosso rio é barrento, e muitas vezes quase não emite um bom 

reflexo; é empoeirado por sangue e lutas de quem defende a permanência de seu 

percurso. 

Nesta heterogênese do rio, trilham-se trajetos, muitas vezes imensuráveis, na 

imensidão de sua paisagem. Selados em um ventre de água, crescemos submersos, 

nascemos e aprendemos a nadar cada um a sua maneira. É a partir da intimidade 

com nossos rios, formados por paisagens, memórias, que criamos nossa própria 

história, nosso próprio processo artístico, ora imergindo, ora submergindo.  

 

Notas 

                                                      
1
 A história oral di  respeito “[...] a padr es culturais, estruturas sociais e processos históricos, visa 

aprofundá-los, em essência, por meio de conversas com pessoas sobre a experiência e a memória 
individuais e ainda por meio do impacto que tiveram na vida de cada uma”. (P  TELLI, 1997, p. 15).  
Assim, a história é contada dentro de um contexto individual e coletivo, que nos possibilita o acesso a 
falas de sujeitos que vivenciam ou vivenciaram diretamente as referências de um tempo. 
2 
  trecho fa  parte da conferência internacional intitulada “ aunting Memories?  istory in Europe 

after Authoritarianism”, escrita e proferida por Paul  icoeur a 8 de Mar o de 2003 em Budapeste, sob 
o título “Memory, history, oblivion”. 
3
 Coletivo formado pelos artistas Ana Laura Figueiró, Edimar Pinheiro, Jéssica Calandrine, Bruno 

Pedroso, Raiza lima e Marlene Amanajás. 
4 
Povo que vive a beira do rio. 

5
 Ao usar este termo Paes Loureiro faz um analogia com as lendas amazônicas com da cultura greco 

romana que narrava a partir de histórias fictícias o nascimento dos deuses e apresentação da sua 
genealogias. 
6
 O Rio Nhamundá acolhe em seus recantos misteriosos o "Espelho da Lua", lugar onde 

supostamente aconteceu o encontro dos exploradores europeus Carvajal e Orellanas, com as 
mulheres guerreiras, que eles denominaram de Amazonas, durante descobrimento do grande rio, no 
ano de 1.542. 
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