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1. INTRODUÇÃO 

 

A Festa do Sairé, proibida em 1940 foi retomada na década de 1970 por lideranças que 

articularam memórias e experiências transmitidas oralmente. As reminiscências da festa 

articuladas com outras fontes fornecem uma imagem do passado, não necessariamente como 

ocorreu, mas indicam alguns fios que podem ser articulados de forma a constituir um quadro 

explicativo possível, pois  “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 'como 

ele de fato foi'. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no 

momento de um perigo”. (BENJAMIN, 1986:224) 

Dessa forma, a festa é entendida na perspectiva da cultura popular1 pois expressa 

modos de vida de sujeitos sociais que a ressignificaram num processo de reinvenção da 

tradição. Emergem nesse processo elementos os quais foram anteriormente proibidos como os 

mastros, a ladainha, a folia e a imagem do santo de devoção familiar. Neste sentido, é possível 

perceber o Sairé como uma manifestação de resistência, pois traz em seu cerne o sentido 

comunitário, o qual foi experimentado pelos nativos nos momentos dos puxiruns.  

Nesse sentido, é relevante analisar o cotidiano dos moradores de Alter do Chão, 

evidenciado suas lutas, modo de viver e de organização para compreender o significado do 

sentido comunitário e como este se faz presente no momento em que a Festa do Sairé foi 

reconstituída. Portanto, para realizar tal analise se fez necessário utilizar as narrativas das 

lideranças e antigos moradores da vila que participaram da sua reconstituição em 1973, além 

das atas do Conselho Comunitário e artigos de um jornal local. 

                                                           
*Mestre em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- PUC-SP. A pesquisa foi 

financiada pela CAPES sob orientação do Professor Doutor Amilcar Torrão Filho.  
1 Marta Abreu em Império do Divino discute que “cultura popular não é um conjunto fixo de práticas ou 

conceito definido, aplicável a qualquer período histórico, por isso, cultura popular não se conceitua, enfrenta-se”. 

(ABREU, 1999: 28) 
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2. COTIDIANO, LUTAS E MODOS DE VIVER EM ALTER DO CHÃO (PA) 

Em meados de 1973 residiam em Alter do Chão cerca  de 598 habitantes2. A vila tinha 

apenas três ruas3 todas de chão batido, iluminadas por lampiões movidos a querosene. Nas 

lembranças de dona Lusia Lobato surge a imagem do “pai do Zé Araújo que acendia o 

lampião toda seis horas”4. Essa realidade se modificou com a inauguração da usina de 

energia, momento solene que contou com a presença do governador e prefeito, o qual foi 

noticiado no Jornal de Santarém: “Governador Fernando Guilhon em companhia do prefeito 

dr. Everaldo Martins (...) seguirá com destino à vila de Alter do Chão, onde assistirá a 

inauguração do novo sistema de iluminação da vila turística”.5 Embora, o jornal dê ênfase a 

ideia turística, o acesso a vila era difícil, por isso, poucas pessoas da cidade podiam usufruir 

das praias que surgiam em meados de agosto a dezembro.  

 Nas recordações dos moradores, como dona Nazareth Branco a praia é lembrada 

como lugar de reunião de família, da piracaia6 e das brincadeiras: “Tinha vez que se ajuntava 

família. Se reuniam e levavam as crianças pra brincar de roda na noite de luar.”7 A praia era 

extensão da casa, lugar do convívio familiar, portanto, não era percebida pelos nativos como 

lugar turístico, estes recordam com saudosismo o tempo da “areia limpa” que indicava que 

poucas pessoas tinham acesso à vila: “eu me lembro muito que a areia era tão limpa. A gente 

andava aquilo não sai da minha cabeça; roncava os pés: vinque, vinque, vinque de tão 

limpinha que era a praia; a água limpa, limpa”8.  

 A maioria das famílias passava parte do tempo nas colônias9, cultivando alimentos 

para o consumo como mandioca, milho, feijão, arroz, jerimum, maxixe, abóbora, batata, cará, 

dentre outros. Para comprar o que não produziam coletavam sementes e seringa, os quais 

eram comercializados na cidade. “Era um tempo difícil”10, no dizer de dona Lusia Lobato, 

pois para conseguirem superar os desafios cotidianos realizaram trabalho coletivo. Ao suscitar 

                                                           
2Dados obtidos no anuário da Prelazia de Santarém referente ao ano de 1973, p. 41.  
3 As referidas ruas são: Lauro Sodré, Rua Turiano Meira e Rua Dom Macedo Costa. 
4LOBATO, Lusia dos Santos. 01 de outubro de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira.  
5GOVERNADOR em Santarém.  O Jornal de Santarém, Santarém, p. 02, 8 de jan.1972.   
6Segundo o dicionário Papa-xibé do Baixo-Amazonas elaborado pelo professor doutor Frei Florêncio Almeida 

Vaz, a origem da palavra vem do Nheengatu,“pira” (peixe), “caia” (braseiro), peixe assado na brasa na praia.  
7BRANCO, Maria de Nazareth Sardinha. 20 de agosto de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, 

PA. Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
8BRANCO, Maria de Nazareth Sardinha. 20 de agosto de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, 

PA. Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
9 Colônias aqui significa o local onde moradores de Alter do Chão realizavam o cultivo de roça. Geralmente se 

dirigiam à vila nos finais de semana ou em tempo de festa. 
10LOBATO, Lusia dos Santos. 01 de outubro de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira.  
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as lembranças a partir das histórias de vida dos nativos é recorrente narrarem sobre suas 

experiências nos puxiruns, seu Vilésio Pedroso explica em que consistia tal prática: 

Puxirum é um ajuntamento de gente. Eu trabalhava muito nesse negócio de puxirum 

roçando o mato, derrubando, plantando depois capinando. Era muita gente. O nosso 

ajuntamento eram duzi (doze) família que se ajudavam. Cada semana a gente ia num 

serviço. Mulheres capinavam, roçavam. Só não faziam derrubar. A derrubada era só 

com os homens. A mulheres iam pra dá água, fazer comida. Deixava secar a roça 

com quinze dia, um mês, dois meses. Tacava o fogo pra plantar. Tudo em 

puxirum..11 

 

Compreendido como ajuntamento de famílias, o puxirum agregava homens e mulheres que se 

ajudavam mutuamente e cada um exercia uma função. A técnica de trabalho consistia na 

tradicional derrubada e queima da mata para realizar posteriormente o plantio. Assim,  “(...) O 

trabalho cooperativo nas roças, através dos puxirões, em que um roceiro convida as famílias 

vizinhas para ajudá-lo, é outro traço que induz maior solidariedade” entre moradores da 

região amazônica. (grifo nosso). (GALVÃO, 1955:37) 

Percebe-se que o puxirum constituía numa prática herdada dos antepassados. A ajuda 

mútua perpassava as relações cotidianas fortalecendo o sentido comunitário entre os nativos. 

É recorrente nas lembranças destes os momentos lúdicos que ocorria nos puxiruns, em que os 

envolvidos partilhavam um repertório de cantos e danças, os quais foram transmitidos de 

geração a geração. Dona Crispiana de Jesus Sardinha faz referencias a sua experiência nestes 

momentos lúdicos:  

Nós era dançadeira de curimbó com nosso pai. Nosso pai era músico de curimbó. 

Essas músicas de curimbó foi feita na colônia, dos roceiros. Eles trabalhavam na 

roça. A gente trabalhava na roça com eles, né. Quando terminava o trabalho deles na 

roça a gente vinha para casa e fazia fogueira no terreiro. Quando sobrava comida 

eles assavam. A gente comia junto com eles com o pessoal da roçagem, né que 

vinham do roçado, porque que tem a brincadeira do roceiro e ai eles escutava o 

curimbó. Papai cantava, a borboleta cantava marambiré. Eles cantavam muito. O 

papai cantava. Quando ele dizia assim: Cecília e Eugenia venha pro salão, salão era 

no terreiro nós brincava com eles.12 

 

O curimbó e o marambiré faziam parte da cultura da roça esse repertório cultural foi 

selecionado para compor o aspecto folclórico da festa em 1973 como lembra dona Lusia 

Lobato: “foi aí que nos fomos buscar nossas danças que a gente dançava nas colônias, nas 

festas antigas e nos puxiruns para animar o povo”13 

                                                           
11COSTA, Vilésio Pedroso. 20 de agosto de 2013. Residência do entrevistado em Alter do Chão, PA. Entrevista 

concedida a Cláudia Laurido Figueira.   
12SARDINHA, Crispiana de Jesus. 20 de setembro de 2012. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Claudia Laurido Figueira.   
13 LOBATO, Lusia dos Santos. 01 de outubro de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
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Trabalho, cantos e danças foram compartilhados nos puxiruns e seus participantes 

eram identificados como “comunitários”, assim destaca dona Lusia Lobato: a “comunidade é 

tipo o puxirum, porque antigamente faziam aquele conjunto de comunitário desse pessoal que 

trabalhavam, gostavam de roça. Um conjunto de pessoas que gostavam de se ajudar um ao 

outro, tá entendendo”14. Dessa forma, em Alter do Chão para alguém ser reconhecido como 

comunitário, este deveria envolver-se nas lutas e interesses coletivos que incluíam desde a 

participação em uma festa para levantar fundos até ajudar em tarefas simples, como a limpeza 

das ruas e cemitério. 

Sobre a questão é expressiva a reflexão de Chaves:  

(...) é preciso levar em conta que em seu horizonte os sentidos da comunidade 

refletem não só uma representação ideal, como a própria prática real. Portanto, os 

sentidos impressos à vida comunitária como um espaço coletivo igual e solidário, 

derivam tanto de aspectos subjetivos quanto a realidade vivida onde objetivamente 

a comunidade se realiza. (CHAVES, 2011: 125). 

 É recorrente nas lembranças dos nativos os puxiruns que envolveram a comunidade 

como a abertura da estrada e na construção do grupo escolar, os quais são narrados com certo 

entusiasmos evidenciando o protagonismo da comunidade. Assim, por volta de 1970 o acesso 

à vila de Alter do Chão só era possível através do rio Tapajós. A viagem era longa, durava em 

media três horas. Em detrimento disso, a melhoria da estrada constituía num anseio da 

comunidade.  Seu Heitor Sardinha lembra da dificuldade que tinham ao trafega-la em tempo 

de chuva: “Nós fizemos essa estrada no braço. Era muito feio a estrada. Passava horas pra 

chegar pra Santarém. Teve uma vez que saímos daqui 3 horas da tarde e chegamos 10 horas 

da noite em Santarém de carro”. 15   

É evidente a ausência do Poder Público no atendimento aos serviços básicos, por isso 

as lideranças discutiam exaustivamente nas reuniões do Conselho Comunitário16 os problemas 

cotidianos e as estratégias para resolvê-los, assim, no caso da estrada, chegaram a  encaminhar 

solicitações formais para “reforçar os pedidos à prefeitura através dos ofícios”17. Outras 

                                                           
14LOBATO, Lusia dos Santos. 01 de outubro de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira.  
15VASCONCELOS, Heitor Sardinha de. 24 de outubro de 2013. Residência do entrevistado em Alter do Chão, 

PA. Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
16 O conselho Comunitário foi criado em 19 de novembro de 1969 sob orientação do MEB - Movimento de 

Educação de Base - e tinha como objetivo coordenar e desenvolver as atividades da comunidade visando o bem 

comum. Era composto por uma diretoria e por representantes dos vários grupos organizados na comunidade  - 

Clube Luso Brasil, Clube do Santo Antônio, Clube das senhoras, clube agrícola, Apostolado, Clube de Jovens e 

representante do grupo escolar. Era no Conselho que os moradores de Alter do Chão discutiam seus problemas; 

organizavam as festas; articulavam os puxiruns, dentre outros assuntos pertinentes à vila. 
17Ata da reunião do Conselho Comunitário de Alter do Chão (PA) do dia 21 de março de 1976. 
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situações debatidas nessas reuniões eram acertos dos dias destinados ao “serviço da 

comunidade”18, estes destinados a  limpeza das ruas e do cemitério. 

Além da estrada, a construção do grupo escola Dom Macedo Costa19 foi resultado do 

puxirum. Dona Luzia Lobato ao narrar o fato deixa claro que a escola é patrimônio da 

comunidade: “Ai essa escola, tá placa lá. Foi “feita por nós para os nossos filhos”. Então, a 

gente trabalhava e era puxirum. Ela era coberta com telha de barro. Mas ela não pode ser 

vendida. Ela é patrimônio”20.  

É compreensivo que a defesa da escola como patrimônio explica-se pelo fato de que a 

mesma resultou do trabalho do puxirum, portanto, existe um significado maior em torno do 

prédio, o sentido comunitário, o qual os nativos querem preservar, pois faz parte das 

experiências compartilhadas que marcaram suas histórias.   

 

3. O sentido comunitário na Festa em Alter do Chão  

Em Alter do Chão as programações festivas eram realizadas com a finalidade de 

levantar recursos para suprir necessidades as quais deveriam ser atendidas pelo poder público, 

por isso, as lideranças, através do trabalho comunitário, articulavam estratégias para 

viabilizar, mesmo que de forma precária, serviços básicos, como o atendimento à saúde, 

dentre outros.   Tais ações podem ser evidenciadas nas atas do Conselho Comunitário, pois a 

as lideranças discutiam e planejavam coletivamente ações para resolver os problemas 

cotidianos. A exemplo, dentre tantos, citados nas atas é possível perceber que a opção em 

realizar uma festa, perpassava pelas necessidades reais, seja para a compra de materiais ou 

pagamentos por serviços, os quais eram destinados a comunidade como foi o caso da 

quermesse ocorrida no dia 01 maio de 1976 que “rendeu a importância de Cr$ 130,20 (cento e 

trinta cruzeiros e vinte centavos), parte da renda foi empregada no pagamento de mão de obra 

para ser “colocado o cruzeiro no cemitério”21. Em abril de 1979 o comunitário Antônio Garcia 

responsável pelo atendimento no posto de saúde procurou o Conselho para informar que não 

havia recebido salário desde  março. Em vista da situação as lideranças se comprometeram em 

organizar uma festa para levantar recursos, os quais seriam destinados ao pagamento do 

ordenado atrasado do senhor Garcia, este recebeu segundo as informações contida em ata do 

                                                           
18Ata da reunião do Conselho Comunitário de Alter do Chão (PA) do dia 02 de fevereiro de 1975.  
19O grupo escolar foi inaugurado em 1969. 
20LOBATO, Lusia dos Santos. 01 de outubro de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, PA.  

Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira.  
21Ata da reunião do Conselho Comunitário de Alter do Chão do dia 01 maio de 1976.  
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Conselho a importância de Cr$ 330,00 (trezentos e trinta cruzeiros) referente ao mês de 

março, sendo que “o restante seria repassado pelos demais que ainda não tinha prestado 

conta”22.  

Diante disso, percebe-se que o sentido comunitário vivenciado nos puxiruns estava 

presente na lógica das festas realizadas em Alter do Chão.  Havia uma ética do coletivo, pois 

as lideranças discutiam no Conselho Comunitário a finalidade das mesmas. Essa experiência 

foi presente em 1973 quando os nativos resolveram “reconstituir” o Sairé num momento em 

que o poder público percebia a vila na perspectiva turística.  A imprensa local noticiava no 

referido ano a realização da “grande festa folclórica”:  

A vila de Alter do Chão vai viver as grandes emoções de uma grande festa 

transformando-se em centro de atração daqueles que apreciam as coisas pitorescas 

especialmente quando elas estão associadas com a tradição e cultura do povo. 

A terra dos Sardinhas vai promover no próximo mês de junho uma grande festa 

folclórica na qual serão revividas as tradições de velha Tupauilândia guardadas na 

lembrança daquela gente hospitaleira e boa. 

De acordo com o programa, será uma semana de grandes atrações que certamente 

levará o povo de Santarém e de outras localidades a visitar a tradicional vila que se 

prepara para transformar-se no centro de atração turística da região.23 

 

As expressões “serão revividas as tradições guardadas na lembrança” são indícios de 

que a festa mencionada é o Sairé, nesse sentido, a comunidade percebeu o movimento das 

autoridades e aproveitou para “reconstitui-lo” a partir das lembranças dos antigos, pois os 

conselhos, os mitos e as histórias contadas pelas mães e avós estavam carregados de sentidos 

e não se perderam porque foram conservadas por uma “comunidade de ouvintes”. 

(BENJAMIN, 1986:205) 

Dessa forma, as lideranças percorreram a vila para ouvir as histórias e sobressai nessas 

lembranças  o barracão: “(...) nós saímos de casa em casa dos antigos perguntando como era 

que eles faziam. Já íamos colhendo alguma coisa, né. Eles faziam bem aqui o barracão do 

Sairé”24. O barracão do Sairé constituía num local onde as experiências eram transmitidas. 

Participar da construção do mesmo gerava sentimento de pertencimento, pois envolvia 

homens, mulheres e crianças, portanto, o sentido comunitário, também se expressava neste 

momento.  Segundo Benjamin: “Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente, com 

seus gestos, aprendidos nas experiências do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo 

do que é dito”. (BENJAMIN, 1986: 221) 

                                                           
22Ata da reunião do Conselho Comunitário de Alter do Chão (PA) do dia 04 maio de 1979. 
23Festa Folclórica. O Jornal Santarém. Santarém, p. 4, 31 mar. 1973.   
24VASCONCELOS, Leocádia Lobato de. 21 de agosto de 2013. Residência da entrevistada em Alter do Chão, 

PA. Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
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Desde a reconstituição do Sairé, a comunidade, através do Conselho Comunitário 

articulava meios para realizá-lo, assim organizavam promoções para levantar recursos como 

foi proposta por dona Lusia Lobato: “(...) fazer uma festinha  em beneficio da Festa do Sairé 

no dia 24 deste mês de março”25. Além disso, as lideranças recorriam à cidade para solicitar 

patrocínio e por volta da década de 1980 articularam uma parceria com a emissora de rádio 

Guarany para divulgar a festa. No entanto, é relevante compreender que essas ações eram 

amplamente discutidas e socializadas no Conselho e havia neste sentido o controle da festa 

por parte da comunidade, pois os recursos produzidos eram empregados em prol desta. Desse 

modo, o sentido comunitário estava presente visto que decisões tinham caráter coletivo.  

No entanto, está prática foi comprometida em decorrência da atuação da prefeitura na 

festa, principalmente a partir da década de 1990 quando está introduz mudanças, dentre as 

quais esta o gerenciamento dos recursos que atualmente são administrados  pelos funcionários 

da prefeitura. Além disso, o crescimento da vila também contribuiu para “a perda do espírito 

comunitário”26 devido a presença de pessoas vindo de outras regiões do país e da cidade que 

compraram propriedade que antes pertenciam aos nativos. Por tanto, segundo Darcilei Viana 

atualmente a comunidade trabalha no Sairé porque almeja o financeiro e o sentido 

comunitário foi substituído pelo individualismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25Ata do reunião do Conselho Comunitário de Alter do Chão (PA) do dia 09 de março de 1984. 
26 VASCONCELOS, Darcilei Viana de. 12 de dezembro de 2006. Residência da entrevistada em Alter do Chão, 

PA. Entrevista concedida a Cláudia Laurido Figueira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Analisar a Festa do Sairé a partir das memórias das lideranças considerando seu 

cotidiano, lutas e modos de viver possibilitou, dentre outras coisas, levantar pistas 

significativas sobre o sentido comunitário.  

A festa é percebida como uma herança transmitida oralmente pelas gerações passadas 

às novas gerações através das histórias e contos os quais são continuamente realimentados, 

pois a reconstituição do Sairé significou a força da tradição oral que encontrou uma 

“comunidade de ouvinte” que escutou atentamente e a internalizou como herança.  

No processo de reinvenção da tradição percebeu-se que o sentido comunitário 

experimentado nos puxiruns, cujas marcas estão expressas no prédio da escola, na estrada, no 

Conselho Comunitário. Por isso a memória da festa está relacionada aos lugares, ao puxirum e 

ao trabalho na roça.  

É perceptível o sentido comunitário em alguns momentos no Sairé, como na 

construção do barracão, lugar da resistência e da memória porque possibilita o encontro de 

gerações que transmitem a tradição através dos gestos, do canto, na reza, na partilha dos 

alimentos, na distribuição do tarubá e nas reuniões do Conselho Comunitário, pois este 

agregava homens e mulheres os quais se posicionavam politicamente e discutiam os rumos da 

festa e dos recursos adquiridos.   

No entanto, o sopro da “modernidade” trouxe desafios à comunidade, pois o centro da 

vila transformou-se rapidamente, casas feitas de taipa foram cedendo lugar as pousadas, 

hotéis e lojas. E o “beiradão” deixa de ser da comunidade e passa a pertencer ao dono do hotel 

e de pessoas que moram em Santarém ou em outras localidades, que só aparecem nos finais 

de semana. Assim, o crescimento da vila e a redução do número de nativos residentes nesta 

interferiu na dinâmica da comunidade e o sentido comunitário ficou comprometido, pois as 

atividades organizadas pelo Conselho que necessita da participação efetiva dos moradores  

torna-se cada vez mais incomum.  

Portanto, o  Conselho Comunitário  deixou de coordenar a festa em detrimento da 

atuação da prefeitura que na década de 90 passou a administrá-la, assim como os recursos, por 

isso, algumas lideranças ao lembrarem de tempos anteriores expressam que “naquele tempo 

era a gente que fazia a festa”27 

                                                           
27 VIEIRA, Antônio de Jesus. 20 de setembro de 2013. Alter do Chão: Entrevista. Entrevista concedida a Cláudia 

Laurido Figueira. 
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