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Resumo: Meu objetivo neste texto é refletir sobre as realidades socioculturais e 

a desigualdade social presente na cidade de Manaus (capital do Estado do 

Amazonas, Brasil) a partir do encontro etnográfico com alguns músicos dos 

“beiradões” (entre 59 e 82 anos) que migraram para esta cidade nas décadas de 

1950 e 1960. Na maioria dos casos, esses músicos buscavam o 

aperfeiçoamento da técnica instrumental a partir do contato com músicos do 

exército ou da polícia militar e ascendência como músicos profissionais. Vale 

ressaltar que, em Manaus, estes músicos não tiveram muitas oportunidades, 

continuando a animar as diversas festividades nos “beiradões” amazonenses. O 

uso da categoria “beiradão” entre os colaboradores desta pesquisa diz respeito 
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a qualquer localidade rural situada nas beiras de rios, igarapés, lagos e paranás 

pertencentes à municípios amazonenses. Os principais questionamentos que 

serão trabalhados ao longo deste texto são: Como se deu o processo de 

migração dos músicos dos “beiradões” para Manaus? Qual é a relação desses 

músicos com esta cidade, com as realidades/desigualdades enfrentadas na 

mesma e com as sociabilidades em trânsito nos espaços amazonenses? Para a 

elaboração do texto etnográfico, dialogo com Magnani (2002) visando realizar 

uma etnografia na e “da” cidade de Manaus, com Eckert e Rocha (2013) quanto 

às dicas e reflexões teórico-metodológicas da “etnografia da duração” e com a 

revisão de literatura antropológica e geográfica que trata questões ligadas ao 

processo de urbanização, crescimento demográfico desordenado e a 

consequente desigualdade nos acessos ao conjunto de serviços e consumos 

coletivos urbanos em Manaus. 

Palavras-chave: Músicos dos “beiradões”; Manaus; Migração; Desigualdade 

Social; Antropologia Urbana. 

 

Introdução 
 

 Sobre a categoria nativa “beiradão”2, esta também vem sendo utilizada 

por escritores, jornalistas, radialistas, folcloristas e antropólogos amazonenses, 

pelo menos desde 1958, ano em que foi publicada a primeira edição do livro 

Beiradão (Maia, 1999). Roberta Andrade (2012) trabalha com esta categoria em 

diálogo com Álvaro Maia (1999). José Marinho (2013) a cita de passagem 

através da leitura de Samuel Benchimol (1992; 2009), que também cita algumas 

vezes o termo em suas obras. Ambos, a partir de Maia (1999), utilizam a 

categoria “beiradão” quando fazem alusão aos ribeirinhos que habitam as 

margens dos rios principais de águas brancas na Amazônia, como por exemplo, 

o Rio Amazonas. 

                                                        
2 Utilizo “Beiradão” (com a inicial maiúscula) quando trato dos contextos em que esta categoria 
é compreendida como gênero ou produto musical específico e “beiradão” (com a inicial 
minúscula) quando faço referência às beiras de rios, igarapés, lagos e paranás habitados por 
ribeirinhos, ou quando faço alusões às músicas tocadas nesses espaços. Utilizo ambas 
(“Beiradão” e “beiradão”) entre aspas por tratarem-se de categorias êmicas. 



 A partir do contato que tive com músicos residentes em Manaus3 que 

animam as festividades nos “beiradões”, percebi que esta categoria ganha outro 

sentido no meio musical. Esses músicos não fazem distinção entre rios, 

igarapés, lagos e paranás, sejam eles de águas brancas, negras ou claras. Basta 

saírmos de Manaus em direção a alguma festividade nas localidades ribeirinhas, 

que já estamos indo para o “beiradão”. Ou seja, o uso mais comum da categoria 

“beiradão”, principalmente entre os músicos com idade mais avançada (entre 59 

e 82 anos), é quando se referem a quaisquer localidades ribeirinhas situadas nas 

beiras de rios, igarapés, lagos e paranás pertencentes às áreas rurais dos 

municípios amazonenses e/ou às músicas tocadas nas festividades que ocorrem 

nesses locais, principalmente nos “bailes dançantes” (categoria nativa) que 

fazem parte das programações dos "festejos de santo” (categoria nativa) e dos 

torneios de futebol. 

O repertório que anima os “forrós nos beiradões” (categoria nativa) é 

constituído por diversas músicas que foram sendo incluídas nessas festividades 

ao longo dos anos, muitas dessas, fruto da interação dos músicos dos 

“beiradões” ainda crianças (em média 12 anos) com os festejos que já ocorriam 

em suas localidades de origem, onde saxofonistas, como Rafí do Sax4 e Paulo 

Moisés, que integravam a polícia militar ou o exército, iam de Manaus para 

animá-los. Outro ponto de interação era animando os festejos com as próprias 

“bandinhas” formadas no meio familiar. “Meu pai era tocador de violino, meus 

irmãos, um tocava banjo, o outro tocava pandero, o outro tocava bateria. A nossa 

bandinha era só irmão”. Essa fala do saxofonista Chico Cajú (72 anos) foi 

                                                        
3 Manaus, capital do Amazonas, um dos sete estados da região norte do Brasil. Situa-se na 
confluência dos rios Negro e Solimões, onde tem início o Rio Amazonas. Sua população 
estimada em 2015, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 
2.057.711 habitantes, e a estimativa da população de sua região metropolitana é de 2.523.901 
habitantes. Disponível em: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=1302603> Acesso em: 22 out. 
2015. Na etnografia do circuito sateré-mawé em Manaus-AM e arredores realizada por José 
Agnello Andrade (2012), o autor exemplifica claramente a relação entre o processo de ocupação 
desigual da cidade de Manaus e as exclusões das minorias, neste caso, indígenas, dos projetos 
oficiais de urbanização. Entretanto, podemos somar a essas minorias os músicos advindos dos 
diversos “beiradões”, pois, muitas das áreas ocupadas pelos Sateré-Mawé, grupo indígena com 
os quais Andrade trabalha, também foram ocupadas, e ainda são, na maioria dos casos, 
habitadas pelos músicos dos “beiradões”. 
4 A maioria dos músicos de “Beiradão” e dos “beiradões” preferem que se faça alusão a eles 
pelos apelidos e/ou nomes artísticos. Semelhante a este caso, Rafí do Sax, respeitarei a maneira 
com que os músicos que tive contato preferem ser chamados, como por exemplo, Chico Cajú, 
Agnaldo do Amazonas, Teixeira de Manaus, e assim por diante.  



registrada em um diálogo quando ele me contava como foram os seus primeiros 

contatos com a música. Nessa época (1955), ele tinha apenas 12 anos e já 

tocava bateria, pandeiro e banjo na “bandinha” da família. Os programas de rádio 

constituíram outro ponto de importante interação. Entre as décadas de 1950 e 

1970, as músicas mais tocadas nas rádios, entre outras, eram os “forrós” (xotes 

e baiões), as valsas, os boleros, sambas, choros, frevos e, já na década de 1970, 

os carimbós. A partir de uma série de gravações realizadas na década de 1980, 

músicas autorais, fruto das interações discorridas acima, passaram a ser 

reconhecidas como “músicas do beiradão”5 pelos radialistas manauaras que 

transmitiam seus programas para o público alvo dos “beiradões” amazonenses. 

Atualmente, essas gravações são reconhecidas pelas gerações de músicos mais 

jovens residentes em Manaus como um gênero/produto musical específico 

nominado “Beiradão”. 

Entre 2006 e 2010, residi em Manaus na Rua Major Gabriel, esquina com 

a Avenida Leonardo Malcher, exatamente no ponto que marca a divisa entre os 

bairros Centro e Praça 14 de Janeiro. Nesses anos, e nessa área central na qual 

eu circulava (principalmente nos dois bairros citados), já notava as distintas 

realidades socioculturais e a desigualdade social muito presente. Ao mesmo 

tempo que inúmeras pessoas habitavam palafitas nas beiras dos igarapés que 

cortavam os bairros, outras residiam em casas de médio/alto padrão, mansões 

e alguns poucos casarões históricos que ainda ficaram como herança da Belle 

Époque manauara, sendo que a maioria destes, eram/são, atualmente, espaços 

culturais e museus. O contraste sociocultural se fazia aparente nos bares de 

esquina que animavam as tardes e noites nesta área ao som de muito “forró” e 

“brega”6, enquanto nas salas de concerto dos teatros e centros culturais 

predominavam as orquestras com repertório “clássico”, os espetáculos de teatro, 

                                                        
5 Disponibilizei (<https://www.youtube.com/watch?v=vcUI2QJM8r4> Acesso em: 18 ago. 2015) 
um dos trechos registrados em campo, mais especificamente, no “beiradão” do Rio Igapó-Açu, 
de uma performance em que Chico Cajú e Banda tocam uma sequência de músicas de 
compositores amazonenses, que foram disseminadas pelos radialistas manauaras como 
“músicas do beiradão”, ou somente “Beiradão”. O registro inicia com um trecho da música 
“Saudade do meu interior” (gravada pela primeira vez no LP Super Sax, 1983), do próprio Chico 
Cajú. Para uma descrição mais detalhada e reflexões acerca das “músicas dos beiradões” e 
sobre o “Beiradão”, ver Norberto (2015). 
6 Categorias mais utilizadas pelos manauaras para designar de forma genérica e generalizante 
o que ficou conhecido em todo o Brasil por “forró eletrônico” com bandas como Calcinha Preta, 
Aviões do Forró, Garota Safada, Rabo de Vaca, dentre outras, e a categoria “brega”, com os 
nomes de Reginaldo Rossi, Amado Batista, entre outros. 



dança, entre outros grandes festivais organizados pela Secretaria de Estado da 

Cultura do Amazonas. Além disso, na rua Emílio Moreira (bairro Praça 14 de 

Janeiro) ainda ocorria os ensaios da escola de samba Grêmio Recreativo Escola 

de Samba Vitória Régia, tanto do lado de dentro da sede no barracão de ensaios 

da escola, como do lado de fora deste, ao longo da rua que somava inúmeros 

brincantes. 

Apesar de ter experienciado realidades socioculturais heterogêneas, 

conforme descrevi acima, nessa época, por onde eu circulava, a categoria 

“Beiradão” era totalmente desconhecida, algo que também presenciei nos 

trabalhos de campo recentes (entre 2014 e 2015). Só fui ter contato com essa 

categoria em 2010 durante um diálogo com o músico amazonense Ítalo Jimenez. 

Nessa conversa, quando falávamos sobre o jazz em Manaus, tema do meu 

trabalho de conclusão de curso de graduação, Ítalo afirmou que eu deveria 

estudar o “Instrumental Beiradão”, por ter sido um “movimento musical” da 

década de 1980 por meio do qual despontaram músicos que, naquele momento, 

eram a sua principal inspiração e referência jazzística no saxofone. Esse diálogo 

causou-me diversas inquietações, sendo que, algumas delas se resumiam em 

duas questões: No que se constitui, de fato, o “Instrumental Beiradão”?; por que 

eu não conheço, nunca ouvi falar nessa música antes? 

Passei alguns anos refletindo acerca dessas questões a distância até 

ingressar, em março de 2014, no mestrado em etnomusicologia/musicologia da 

UFRGS e ter a oportunidade de levar a cabo esta pesquisa através da 

convivência (etnografia) com os músicos e públicos amazonenses envolvidos 

com a “música do Beiradão”. Até então, o olhar e a escuta que eu tinha de 

Manaus situava-se na região central da cidade, sendo que a partir da etnografia 

que venho realizando ao longo do mestrado, tive a oportunidade de entrar em 

contato com diversas outras realidades manauaras, que me mostraram um nível 

de desigualdade social ainda mais acentuado do que eu havia tido contato até 

então. 

Atualmente, já estou na fase de escrita da dissertação de mestrado. Ao 

longo desses quase dois anos, realizei três períodos de trabalho de campo, 

totalizando 89 dias em trânsito entre Manaus e os “beiradões”. Fui concebendo 

o objeto e o universo da pesquisa através das “pistas” (Peirano, 1995) que o 

campo etnográfico foi revelando, me levando a englobar diversas realidades e 



gerações envolvidas com o “Beiradão”. Entretanto, a preocupação inicial7 em 

realizar uma etnomusicologia que estou chamando de na e “da” cidade de 

Manaus, baseada na teorização de “uma etnografia urbana” (Magnani, 2002), 

me alertava quanto a possível existência de músicos que eram/são “excluídos” 

e “espoliados” (Magnani, 2002: 15) da sociedade dita “manauara”8. Em 

decorrência a isso, após ter partido de um olhar “de fora e de longe”, criticado 

por Magnani (2002), enfatizando o contato com músicos de classe média que 

frequentavam/frequentam o mainstream musical manauara, o qual era mais 

evidente e eu tinha acesso em um primeiro momento no campo, consegui entrar 

em contato com diversos músicos que migraram dos “beiradões” para os bairros 

populares que se erguiam em Manaus, construindo assim, após pouco mais de 

um mês no campo, um olhar “de perto e de dentro”, próprio do enfoque 

etnográfico (Magnani, 2002: 11), sobre o qual discorrerei mais a diante. 

Apesar de, ao longo da etnografia, ter entrado em contato com tantas 

realidades, músicos (31, no total) e públicos de diferentes gerações, 

radialistas/produtores, jornalistas e varejistas de compact discs (CDs) e long-

plays (LPs) envolvidos com o “Beiradão”, o universo que se fixou como foco da 

pesquisa foram os músicos de classes populares9 que residem em Manaus e 

nos “beiradões”. 

Neste texto em específico, trago como objeto/universo uma etnografia na 

e “da” cidade de Manaus focando os meus trânsitos nesta cidade a partir do 

contato e das experiências intersubjetivas vivenciadas com os 

colaboradores/músicos (entre 59 e 82 anos) de classes populares que nasceram 

em diferentes “beiradões” e migraram para Manaus em busca de 

aperfeiçoamento da técnica instrumental e de oportunidades visando a ascensão 

profissional no ramo da música. Entretanto, ao chegarem nesta cidade, não 

                                                        
7 Foram ocorrendo diversas viradas epistemológicas e reformulações do objeto de pesquisa ao 
longo, principalmente, do segundo período em campo (entre janeiro e março de 2015), me 
levando também a modificar algumas ênfases quanto ao universo da pesquisa. Entretanto, 
algumas dessas viradas e reformulações não serão tratadas neste texto, sendo que estou as 
considerando como parte fundamental na construção da dissertação de mestrado. 
8 Parte hegemônica da sociedade formada por políticos, pessoas de classe média/alta e pela 
elite que, de certa forma, ditam as normas desta/nesta “sociedade”. 
9 Compreendo o conceito “classes populares” em consonância ao que Yúdice (2011: 22) explana: 
“Cabe ressaltar que ‘classes populares’ é o conceito latino-americano empregado para designar 
uma gama de frações de classes urbanas trabalhadoras, camponeses, trabalhadores informais, 
desempregados e grupos étnicos minoritários (indígenas, afrodescendentes etc.) que se 
mesclam com essas frações de classes”. 



tiveram muitas oportunidades, continuando a animar as diversas festividades 

nos “beiradões”. Em Manaus, sempre foram/são excluídos e espoliados, sendo 

que, enquanto isso, músicos de uma geração mais nova (entre 20 e 50 anos), 

em grande maioria nascidos em Manaus, reivindicam um “resgate do Beiradão”, 

entendido neste contexto como um gênero musical específico. Estes são os 

músicos de classe média com os quais tive contato prolongado no primeiro mês 

em campo, cuja grande maioria, também muito envolvidos com o jazz, se 

apresentam em pubs, diversos bares e casas de show nos “bairros nobres” de 

Manaus, além das apresentações nos diversos teatros, como por exemplo, o tão 

aclamado Teatro Amazonas. 

Esse é um exemplo evidente das distintas realidades nas quais os 

músicos envolvidos com as “músicas dos beiradões” e com o “Beiradão” estão 

inseridos, nas quais as desigualdades sociais são ressaltadas através, no 

primeiro caso, da falta de acesso ao conjunto de serviços e consumos coletivos 

na cidade de Manaus e, no segundo caso, o acesso a esses mesmos serviços. 

No dia 24.07.2015, um dos “últimos” dias em campo, consegui algo que 

estava a algum tempo programando e me esforçando para levar a cabo, um 

encontro em que eu apresentaria o Chico Cajú a músicos de gerações mais 

jovens residentes em Manaus. Quando estávamos, Cajú e eu, indo em direção 

a esse encontro, no Centro de Manaus, Cajú me indagou: “O Teatro Amazonas 

fica aqui perto é”? Respondi: Sim, fica a umas três quadras daqui. “Rapaz, faz 

ano que eu não passo por aqui, já nem sabia mais como era! Heim, será que 

não dá pra tocar no Teatro Amazonas”? Respondi: Olha Cajú, acho que não é 

impossível, eu mesmo não tenho esses contatos, mas tem muitas pessoas que 

podem nos ajudar quanto a isso. O próprio Rosivaldo Cordeiro, que tu 

conhecerás logo mais, é um grande amigo, que também está colaborando com 

a pesquisa, ele tem contato com o Robério Braga (Secretário de Cultura do 

Amazonas). Quem sabe ele não pode nos ajudar! “Rapaz, será a realização de 

um sonho! Eu nunca toquei lá”! Concluiu Cajú com um tom de voz esperançoso. 

Nesse momento, juntando com os outros diálogos e experiências que já tinha 

vivido com os músicos da geração do Cajú em Manaus, percebi o quanto eles 

ficam, de certa forma, segregados nos bairros onde residem devido à falta de 

oportunidades, não só no meio musical, mas no que tange outras questões 

sociais e culturais. 



 
Por uma etnografia na e “da” cidade de Manaus a partir do contato com os 
músicos dos “beiradões” 
 

Conforme comecei a refletir na introdução, o contato com a literatura 

antropológica, mais especificamente, com a linha de pesquisa Antropologia 

Urbana no Brasil, ajudou-me a compreender as nuances da “etnografia urbana”, 

da importância de realizar uma etnografia “da”, e não somente na, cidade de 

Manaus, e como nós, enquanto antropólogos (no meu caso, etnomusicólogo) 

também “somos a cidade” (Eckert e Rocha, 2013: 129) quando nos propomos a 

realizar etnografias em espaços urbanos nos quais já vivemos no passado ou 

ainda vivemos no presente. 

Quando retornei a Manaus (julho de 2014), para a realização de um pré-

campo prospectivo, o meu objetivo principal era realizar uma etnografia na 

cidade com o grupo de músicos que diziam estar “resgatando o Beiradão”. 

Entretanto, com o passar do tempo, das experiências intersubjetivas vivenciadas 

no campo e a partir das pistas que o mesmo foi revelando, o olhar “de fora e de 

longe” passou a não fazer mais sentido, principalmente quando, já no segundo 

período em campo, entrei em contato com dois músicos advindos de diferentes 

“beiradões”, Chico Cajú e Manoel Barroncas, a partir dos quais fui formando uma 

extensa rede de colaboradores da pesquisa advindos dos “beiradões” e 

residentes em bairros populares de Manaus. Foram a partir dos deslocamentos 

e trânsitos entre uma casa e outra, um bairro e outro, uma zona e outra, para 

dialogar com esses músicos em Manaus, que a proposta teórica de Magnani 

(2002) quanto a importância de realizarmos uma etnografia “da” e não na cidade, 

ou somente na cidade, fez total sentido e começou a ser posta em prática no 

meu campo. 

Mas qual é mesmo a proposta de uma etnografia “da” cidade? Em seu 

artigo De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana, Magnani (2002) 

aborda a temática etnografia e cidade, que faz parte de um campo maior, o da 

“antropologia das sociedades complexas” (Magnani, 2002: 12). Após fazer toda 

uma desconstrução do olhar “de fora e de longe” e construir um olhar “de perto 

e de dentro”, Magnani (2002: 26) conclui que para alcançar uma antropologia 

“da” e não “na” cidade, é necessário partir do olhar “de perto e de dentro” para 



um “olhar distanciado”, “... procurando desvelar a presença de princípios mais 

abrangentes e estruturas de mais longa duração. É somente por referência a 

planos e modelos mais amplos que se pode transcender, incorporando-o, o 

domínio em que se movem os atores sociais, imersos em seus próprios arranjos, 

ainda que coletivos”. 

Seguindo esse mesmo raciocínio, o de uma “antropologia/etnografia da 

cidade”, em outro artigo (A antropologia urbana e os desafios da metrópole), 

Magnani (2003) escreve sobre a importância de uma prática etnográfica “...sem 

cair na ‘tentação da aldeia’, isto é, sem [...] buscar na heterogênea realidade das 

grandes cidades as condições da aldeia - pequenos grupos, contextos limitados 

- supostamente identificadas com o enfoque etnográfico” (Magnani, 2003: 94). 

 Foram os “...arranjos, mecanismos e saídas surpreendentes dos atores 

sociais” (Magnani, 2003: 93), não visíveis a “um olhar meramente de fora”, mas 

sim, ressaltados através de um olhar “de perto e de dentro”, que comecei a 

captar nos meus deslocamentos e trânsitos entre os bairros populares nos quais 

os músicos dos “beiradões” residiam/residem. Esses mesmos arranjos, não 

foram captados por mim enquanto residi, entre 2006 e 2010, em Manaus, o que 

me mostrou ao longo do primeiro mês em campo o quanto o meu olhar sobre a 

cidade era “um olhar meramente de fora” e o quanto, mesmo tendo passado por 

alguns lugares que se tornaram espaços “de perto e de dentro” durante a minha 

etnografia, eu não os havia percebido, ficando restrito aos “meus próprios 

mundos manauaras”. Eu sentia que “nós somos a cidade” (Eckert e Rocha, 2013: 

129), mas apenas aquela que nos convêm. As reflexões iniciais de Eckert e 

Rocha (2013: 129) em Quando nós somos a cidade, com as quais entrei em 

contato após ter realizado boa parte dos trabalhos de campo, principalmente, os 

períodos de trânsitos mais intensos entre os espaços manauaras, mostram muito 

do que eu sentia e de como eu agia enquanto me deslocava entre esses 

espaços: 
Imagens da cidade povoam nossas memórias. Caminhamos por ela e 
ela desperta em nós sentimentos diversos sobre pessoas de nossa 
rede de pertença, (enquanto estranhamos outras), sobre ruas que nos 
são familiares (evitamos outras); sobre espaços frequentados (e outros 
que ignoramos); sobre transeuntes que nos atraem a atenção 
(enquanto evitamos alguns); enfim, estes tantos arranjos sociais 
configuram um sentido de ser e estar na cidade (Eckert e Rocha, 2013: 
129) [grifo nosso]. 

 



Entretanto, o meu sentido de ser e estar na cidade de Manaus havia se 

deslocado completamente, passando de um ser e estar, entre 2006 e 2010, que 

convivia e identificava-se com os espaços musicais manauaras privilegiados 

(“tentação da aldeia”), para um ser e estar, entre 2014 e 2015, que 

vê/escuta/sente a Manaus da heterogeneidade sociocultural/sonoro-musical 

ressaltando as realidades e desigualdades sociais, com aversão e olhar crítico 

ao que normalmente é visto e percebido pelo “olhar de fora e de longe”, muitas 

vezes o olhar do próprio (alguns) “manauaras”, como heterogeneidades quase 

homogêneas que se manifestam como algo “natural”, “apolítico” e “não 

hierárquico”. É buscando um olhar oposto ao que acabo de refletir, ou seja, um 

olhar para a “interculturalidade”10 (García Canclini, 2015), “...longe de uma 

adesão ingênua e celebratória de multiculturalismos” (Lucas, 2013: 12), que 

descreverei “a” cidade de Manaus a seguir. 

Sem descartar o fato de ter etnografado na cidade, acredito que parte 

desta mesma etnografia foi “da” cidade, pois não fiquei preso aos grupos sociais 

envolvidos com o “Beiradão”, o que seria cair na tentação da aldeia, por mais 

que este era o universo e o foco da pesquisa. Entretanto, foram diversos os dias 

em que eu saí de carro com o meu amigo Antonio11 para explorar e etnografar 

áreas mais afastadas do Centro de Manaus (bairros da Zona Leste, Oeste e 

Centro-Oeste), sendo que também andei de ônibus em algumas ocasiões 

                                                        
10 García Canclini (2015), assim como Lucas (2013: 12), entre outros autores, fazem a crítica ao 
entendimento moderno dos multiculturalismos e da multiculturalidade, que ressaltam de maneira 
ingênua e celebratória as diferenças e diversidades étnicas e culturais em geral. Muito do 
discurso moderno de multiculturalismos no Brasil está intimamente ligado ao forte apelo 
ideológico do estado brasileiro, de certa forma, baseado na conceituação freyriana (Gilberto 
Freyre) que ficou conhecida como o “mito das três raças”. Nesta conceituação, Freyre ressaltava 
o imaginário de um Brasil essencialmente multicultural onde o encontro dos imigrantes “brancos” 
com os descendentes “negros” e com os “índios” que aqui já habitavam geraria uma cultura 
genuinamente brasileira, formada exatamente pela “diversidade” cultural proporcionada pelo 
encontro “harmonioso” das três “raças”. García Canclini (2015) propõe outro paradigma em 
oposição ao conceito de multiculturalidade, o da interculturalidade, desta vez pensado na 
realidade da América Latina, em que o moderno e o pós-moderno pleiteiam suas ideologias. 
García Canclini (2015: 17) [grifo do autor] reflete: “De um mundo multicultural – justaposição de 
etnias ou grupos em uma cidade ou nação – passamos a outro, intercultural e globalizado. Sob 
concepções multiculturais, admite-se a diversidade de culturas, sublinhando sua diferença e 
propondo políticas relativas a respeito, que frequentemente reforçam a segregação. Em 
contrapartida, a interculturalidade remete à confrontação e ao entrelaçamento, àquilo que sucede 
quando os grupos entram em relações e trocas, [ou seja], [...] os diferentes são o que são, em 
relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos”. 
11 Em todas as oportunidades que estive em Manaus, me hospedei no apartamento deste querido 
amigo. 



quando fui às residências de músicos mais afastadas da área central, na Zona 

Oeste e Centro-Oeste. 

Todavia, os espaços e áreas por onde mais transitei foram os bairros 

populares onde a maioria dos músicos dos “beiradões” (colaboradores 

principais) residem ou já residiram. Os principais deles foram: Compensa e São 

Raimundo (Zona Oeste); Educandos, Santa Luzia, Morro da Liberdade, Betânia, 

Raiz, Petrópolis, Cachoeirinha e Praça 14 de Janeiro (Zona Sul); Coroado (Zona 

Leste). Nestes bairros, transitei a pé por horas a fio em diferentes ruas, 

presenciando realidades socioculturais distintas, sendo que na maior parte 

desses bairros predominam os habitantes de classes populares. Não posso 

deixar de salientar que também transitei por muitos espaços no Centro e 

adjacências (incluindo os bairros “nobres” próximos ao Centro), já que residi 

nessa área anteriormente (Praça 14 de Janeiro) e também me hospedei nela 

durante todos os períodos de trabalhos de campo em Manaus. 

Segue um recorte do mapa de Manaus feito a partir da ferramenta Google 

Maps em que viso ressaltar as áreas aproximadas onde realizei os trânsitos 

etnográficos descritos acima: 

 



 
Figura 1 - Mapa de Manaus com formas geométricas em vermelho indicando as áreas 

aproximadas onde realizei os trânsitos etnográficos12 
 

A Compensa e o Educandos são bairros considerados “sub-centros” 

(Ribeiro Filho, 2011: 79), devido à localização “próxima” ao Centro, e pelo fato 

de serem muito populosos, “...com um mercado consumidor bastante amplo e 

diversificado, o que incentiva o desenvolvimento das atividades de comércio e 

de serviços [...] enfatizando o processo de descentralização das atividades 

centrais...” (Ribeiro Filho, 2011: 79). “O subcentro de Educandos é um dos mais 

antigos da cidade, assim como o próprio bairro. Embora esteja próximo da área 

central, possui um comércio varejista consolidado para atender os bairros de 

Santa Luzia, Morro da Liberdade, São Lázaro, Colônia Oliveira Machado e 

Betânia” (Ribeiro Filho, 2011: 82). Ressalto, porém, que o comércio citado pelo 

geógrafo Vitor Ribeiro Filho é formado por varejistas e grandes feiras, ambas 

                                                        
12 O marcador vermelho onde está escrito R. Maj. Gabriel, 915 - Centro, indica exatamente onde 
residi em Manaus entre 2006 e 2010 e onde me hospedei durante os trabalhos de campo.       
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populares, sendo que os serviços oferecidos são muito precários. Na maioria dos 

casos, são poucas as linhas de ônibus, não há saneamento básico, são poucos 

hospitais para atender uma quantidade muito grande de pessoas, e assim 

seguem os problemas que são comuns as realidades nas grandes metrópoles 

latino-americanas. 

Na época em que os músicos dos “beiradões” migraram para Manaus, 

entre a segunda metade da década de 1950 e ao longo da década de 1960, 

Manaus, na década de 1960, contava com cerca de 175.343 habitantes, sendo 

que no censo de 1970 esse número subiu para 314.197 habitantes (Bentes, 

2014: 45). Essa explosão demográfica consolidou-se com maior ênfase a partir 

dos anos 1980, quando Manaus já contava com 642.492 pessoas (Bentes, 2014: 

45), e nas décadas seguintes, quando esse número foi crescendo rapidamente, 

realidade que continua a predominar no panorama atual da metrópole, que já 

passa dos 2.000.000 de habitantes. 

O principal fator incidente no aceleramento do crescimento demográfico, 

nas transformações radicais da paisagem urbana manauara e no consequente 

agravamento da desigualdade social foi a implementação e consolidação do 

projeto Zona Franca de Manaus13 (ZFM). As indústrias que se estabeleceram a 

partir da criação da ZFM ofereciam muitas oportunidades de emprego com foco 

na mão de obra pouco especializada e barata. Devido a isso, houve uma 

crescente ocupação desordenada de bairros que já existiam, como é o caso do 

Educandos e, principalmente, um alto índice de invasões em áreas com floresta 

ainda nativa e bairros que começavam a se erguer, como eram os casos de 

diversos outros citados neste trabalho. O principal fator que levou tantas pessoas 

a “invadirem” essas áreas foi a ausência de políticas públicas quanto a projetos 

de urbanização e construção de habitações para esses migrantes. 

Grande parte das pessoas que migraram dos “beiradões” para Manaus a 

partir da década de 1970 tinham destino certo como mão de obra barata nas 

indústrias e empresas que constituíam/constituem os distritos industriais de 

Manaus. Entretanto, algumas minorias tiveram destinos diferentes deste caso 

                                                        
13 Sobre a ZFM, foi criada pelo “Decreto-Lei n.º 228, de 28 de fevereiro de 1967, que estabeleceu 
a Zona de Livre Comércio de Manaus, conhecida como [...] ZFM, junto com a agência supervisora 
a Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA” (Browder e Godfrey, 2006: 158). 
Este foi um projeto dos militares para dar continuação ao ideário iniciado pelo presidente 
Juscelino Kubitschek de explorar e modernizar a Amazônia. 



mais generalizado de êxodo rural. Os indígenas são um exemplo claro, conforme 

José Andrade (2012) nos apresenta, que não tiveram muitas oportunidades na 

capital, sendo, ao longo dos anos, cada vez mais obrigados a ocuparem áreas 

periféricas de Manaus. O caso dos músicos dos “beiradões” não é muito 

diferente. A maioria, assim como muitos indígenas, “invadiram” os bairros Santa 

Luzia, Morro da Liberdade, São Lázaro, Colônia Oliveira Machado, Betânia, 

Alvorada, Compensa, entre outros. 

Em todas os trânsitos pelos bairros citados, seja de carro, ônibus ou a pé, 

tive a oportunidade de presenciar momentos em que a paisagem sonoro-musical 

das e nas ruas me mostravam muitas semelhanças entre as realidades 

socioculturais desses bairros “periféricos” e/ou “populares”, apesar de em certos 

casos alguns moradores terem mais acesso ao conjunto de serviços e consumos 

coletivos urbanos que em outros. 

Assim como descrevi na introdução deste texto o caso das realidades 

heterogêneas da área central de Manaus, presenciei heterogeneidades 

socioculturais/sonoro-musicais semelhantes nos bairros populares onde os 

músicos que migraram dos “beiradões” residem. Diversos bares de esquina, 

residências, “forrós”, entre outros espaços, tocavam em intenso volume, sempre 

com uma “aparelhagem sonora” (categoria nativa) muito potente, os “forrós 

eletrônicos”, “bregas”, raps, músicas religiosas (“gospel”, “música evangélica”, 

etc.), tecnobregas14, entre outras, sendo que as músicas comuns nos ambientes 

de classe média eram praticamente inexistentes nesta paisagem sonoro-musical 

dos bairros populares. Quase não presenciei durante os trânsitos pelos bairros 

populares de Manaus algumas músicas comuns nos ambientes classe 

média/alta, como jazz, rock, “MPB”, música de concerto e "música popular 

amazonense” ou “MPA”15. Além dessa diversidade musical, os anúncios, 

produzidos através dos alto falantes instalados nos carros que fazem 

propagandas em geral, ajudavam a compor a paisagem sonoro-musical dos 

bairros populares em questão. 

Apesar desse interculturalismo presente na paisagem sonoro-musical 

manauara, em nenhum dos meus trânsitos, seja pelos bairros de “periferia”, 

                                                        
14 Sobre a produção do tecnobrega em Belém (PA), ver a tese de Guerreiro do Amaral (2009). 
15 A sigla “MPA” é reconhecida por alguns radialistas, músicos e públicos manauaras em 
específico. Sobre esta temática, ver a dissertação de Mauro Menezes (2011). 



bairros populares em geral e nos bairros de classe média, escutei os “forrós do 

Beiradão”. Por vezes, chegava a imaginar que somente saxofonistas e 

guitarristas de gerações mais novas, além dos próprios músicos dos “beiradões”, 

conheciam e escutavam esses músicos, algo que ao “término” da etnografia está 

se mostrando como realidade possível. Por isso pergunto no título deste texto: 

Músicos dos “beiradões” em Manaus? Sim, os músicos residem nos bairros 

populares de Manaus, porém, suas músicas, majoritariamente, não. 

 
“Conhecendo a cidade como fenômeno social” através das memórias: 
diálogos com Chico Cajú 

  

 
Figura 2 - Chico Cajú na parte da sua residência que corresponde a Mercearia São Francisco 

Fonte: Registro etnográfico feito por mim no dia 22.01.2015 
 

Entre tantos casos de músicos que migraram dos “beiradões” para 

Manaus, selecionei o de Chico Cajú pois, apesar de ter entrado em contato com 

diversas experiências de migração dos músicos (11, no total) que nasceram nos 

“beiradões” e migraram para Manaus, tive um convívio mais prolongado com o 

Cajú e com o bairro onde reside (Compensa), experienciando assim mais “de 

perto e de dentro” as realidades encontradas no bairro e a própria relação de 

amizade e confiança que se firmou entre nós. Ressalto que ambas as trajetórias 

de migração, dos 11 músicos em questão, ocorreram de forma semelhante e 



com propósitos parecidos, sendo assim, este caso em específico também serve 

para elucidar um fenômeno mais amplo que ocorreu entre diversos músicos 

advindos dos “beiradões”. 

A trajetória dos músicos também compõe a narrativa “da” cidade. Nesta 

linha de pensamento, Eckert e Rocha (2013: 135) [grifo nosso] esclarecem: 

“Compreendemos que, para conhecer a cidade como fenômeno social, 

precisamos pesquisar a memória de indivíduos e grupos e deles ouvir as 

narrativas e trajetórias nas mais diversas situações de convivência informal ou 

formal, pública e/ou privada”. 

Ressaltarei a seguir trechos de diálogos que registrei com o Cajú que 

possam narrar um pouco de sua trajetória na vida, na música, e quanto a 

migração e a relação dele com Manaus, o que não configurará a construção e/ou 

tentativa de construção de uma trajetória de vida linear e romantizada. 

Entretanto, sim, trarei diversas memórias deste ator sociocultural mostrando-

nos, a partir desses diálogos, um pouco das sociabilidades em trânsito nos 

espaços amazonenses (“beiradões” e Manaus) em que o Cajú estava/está 

inserido. 

Um desses diálogos, o último que registrei em áudio com o Cajú, foi no 

dia 08.07.2015. Nesse momento do campo, eu já havia vivido muitas 

experiências e escutado muitas narrativas, memórias e trajetórias de diversos 

músicos. Devido a isso, participo do diálogo mais assiduamente, fazendo 

perguntas e tirando dúvidas importantes para a nossa compreensão das 

realidades e desigualdades socioculturais enfrentadas pelos músicos dos 

“beiradões”. 

Transcreverei as nossas falas assim como foram registradas nos 

diálogos, sendo que realizarei alguns recortes a fim de trazer as narrativas que 

contribuam com a proposta deste artigo. Para isso, não respeitarei algumas 

normas do português formal, pois acredito na importância de trazer ao leitor as 

paisagens sonoras e os contextos no qual dialogamos. Trago principalmente o 

diálogo citado acima realizado na residência do Cajú, ou seja, em uma esfera 

privada, informal e, até certo ponto, descontraída. Trarei todas as falas do Cajú 

em itálico, as minhas falas sem grifos, e as citações de terceiros feitas pelo Cajú 

em “itálico” (entre aspas). Acrescentarei comentários entre as nossas falas, 

sendo que todos esses comentários que não fizerem parte dos diálogos 



registrados, estarão entre [colchetes]. Farei o uso das reticências... para indicar 

pausas e respirações mais prolongadas, e das reticências entre colchetes [...] 

para indicar eventuais supressões das falas. 

[Francisco Ferreira do Nascimento, mais conhecido pelo apelido e nome 

artístico Chico Cajú, ou somente Cajú, nasceu no dia 03.10.1943 em uma 

localidade rural na beira do Lago do Ajará, pertencente ao município de 

Manaquiri, Estado do Amazonas. Após uma tarde inteira tocando e conversando, 

perguntei ao Cajú se poderíamos registrar um diálogo em que eu enfatizaria 

alguns questionamentos sobre os quais ainda não tínhamos conversado em 

diálogos anteriores registrados em áudio. Após ele responder que sim, perguntei 

se poderia começar a gravar e, após a autorização, pedi para ele me contar 

sobre o contato dele com a música e a migração para Manaus]. 

[Na sequência, iniciamos o diálogo]. Eu trabalhei no interior com juta, com 

malva, com roça, e..., aí aprendi a tocar, foi o tempo que eu entrei na música. Aí 

larguei roça, larguei tudo, peguei a mulher e vim embora pra Manaus. Mas lá o 

senhor já tocava né? Era, era o laquinha sabe? [...] Meu pai era tocador de 

violino, meus irmãos, um tocava banjo, o outro tocava pandero, o outro tocava 

bateria. A nossa bandinha era só irmão [...]. Aí, ali agente já era chamado pra 

todo lado. Eu comecei a toca eu tinha 12 ano, 13 ano. Tocava pandero, tocava 

bateria, tocava banjo, aí... passei pro sax. Era um sax daquele do Saraiva, 

cumprido sabe? Eu deveria ter guardado aquele sax sabe, mas aí eu..., depois 

eu passei na frente. Aí, sax, desses de primeiro, chamava saxofone cachimbo. 

Aí, só desses aí eu possui uns 10. Cada um disco desse foi um sax. E... foi o 

tempo com 19 ano eu me casei. Tava no interior ainda? Ainda tava no interior. 

Vivi 12 ano com a mulher, foi cinco filho. Isso era no Lago do Arajá, era? Lago 

do Ajará. Mas é município de Manaquiri, né? Município de Manaquiri. Aí, ficava 

longe da cidade mesmo? Era, a cidade de Manaquiri pra cá né, daqui pra cá 

Janauacá, aí, Ajará bem aqui no meio. [Nesse momento o Cajú foi me indicando 

gestualmente que a cidade de Manaquiri ficava para um lado, o lago Janauacá 

para o outro e o lago do Ajará entre os dois]. 

E lá no interior, o senhor morou no Lago do Ajará né..., e depois, morou 

em outro lugar antes de vir pra Manaus ou veio direto pra cá? Morei, ainda passei 

uns tempo lá na Costa do Tanaboca, ali no Solimões [Rio Solimões]. Depois vim 

direto pra cá. Era comunidade também? Era, era comunidade lá. E com que 



idade o senhor foi pra lá? Rapaz, eu tinha uns 28 ano. Eu vim com 22 ano pra 

Manaus, mas depois eu voltei lá pro interior [Lago do Ajará], de lá fui pro 

Tanaboca, aí de lá tornei a vir pra cá de novo. Aí veio pra cá... já com 30, de 

vez? Já vim com a família, com uns 30 ano [Cajú está fazendo referência ao 

segundo casamento]. Eu tinha um restaurante lá no Educandos. O senhor morou 

no Educandos primeiro? Morei cinco anos no Educandos, do Educandos eu fui 

pro Morro [referência ao bairro Morro da Liberdade]. [...] Quando eu cheguei em 

Manaus eu fui morar na Vista Alegre, depois eu fui pro Educandos, depois pro 

Beco São Francisco, aí depois eu fui morar no Morro da Liberdade. Só depois 

eu vim pra cá [Compensa]. [...] Nessa época a Compensa era só invasão, não 

tinha nada, era só aqueles cajueirozão pequeno e pau pegando fogo. O pessoal 

fazia aqueles barraquinho assim cuberto de lona, e tacava fogo em pau... [...] Era 

tudo distante! Agora a Compensa já é no centro da cidade. O pessoal que 

morava nesses bairros era tudo do interior? Era tudo do interior. 

E como o senhor veio pra Manaus? Meu pai foi me incentivando, aí foi o 

tempo que eu me casei, aí o meu sogro também falou: “Cajú, vai pra Manaus 

que lá você vai... se desenvolver mais, lá tem muita gente, vai pro quartel, aí vai 

pra banda de música, aí já vem com outra qualidade”. Fiquei pensando..., sabe 

que é verdade mesmo, aí vim com a idade de 22 ano. [...] Em Manaus, eu fui 

pegando prática com esse pessoal da polícia militar, eu passei seis mês pegando 

aula com o pessoal da polícia. [...] Meu professor foi o Bizerrão, Tenente Bizerra, 

e depois o Tenente Pró Filho. Aí não deu certo pra mim, aí eu saí. E aqui, o 

senhor tocava? Não. Tocava no interior né. Várias noite seguida [...]. 

[Neste momento, o vizinho do lado escutava rap em um volume muito 

intenso, na residência do Cajú o som de seus CDs rolava nas alturas, e nós 

conversávamos também em volume intenso na tentativa de “superar” os outros 

sons. A paisagem sonoro-musical que se formava era extremamente 

heterogênea, porém, de certa forma, comum às experiências que vivi em bairros 

populares de Manaus]. 

Pois é, e esse contato com as gravadoras, como é que foi? Esse contato 

com as gravadoras... No festejo de São Pedro em Manaquiri, eu tava tocando na 

sede, rapaz, aí quando foi umas hora lá o dono da aparelhagem que eu tava 

tocando veio, aí vinha um cara com ele, era o Zé Milton. Aí disse: “Cajú, 

apresento aqui o Zé Milton, ele quer te conhecer”. Aí peguei na mão dele e tal... 



aí ele disse: “Cajú, tu tem alguma música tua mesmo”? Eu digo: tenho. Aí ele 

disse: “Então tu grava... grava três música numa, duas música numa fita, que eu 

vou pra Fortaleza, vou passar em Belém, aí eu entrego pro Carlos Santo, que é 

meu amigo. Quem sabe tu não vai gravar um disco!”. Aí, cheguei aqui e gravei 

cinco música. Mandei! Dei pro Zé Milton, o Zé Milton levou pra lá. Quando ele 

chegou, disse: “Cajú, eu acho que a sua fita foi aprovada”. Como é que é [voz 

de espanto]. Disse: “foi”. “Espera que vai te chamarem pra você ir e tal...” Mas 

daí, quando foi com uns 15 dia estava me chamando na rádio. Aqui na 

Difusora?16 Era, aí que era pra mim viajar, pra gravar o disco. Porra, eu, naquele 

tempo eu não tinha nem eira e nem beira. Digo, rapaz, e a passagem de avião? 

“Agente dá um jeito”. Sei que se viraram aí, arrumaram passagem de avião. O 

hotel era por conta da gravadora [Gravasom, Belém, Pará]. Peguei o avião e me 

mandei. Aí eu pensava que lá na gravadora tinha tudo, instrumento, tudo tudo... 

que o cara quisesse. Cheguei lá, só levei a boquilha do sax, cheguei lá não tinha 

sax. Aí, o Pinduca17 disse: “Rapaz, e agora, como é que tu vai gravar que não 

traz teu sax”? [Risos]. E o senhor conheceu o Pinduca lá? Foi. Eu digo: E agora 

sim, eu não sabia se era preciso. Aí, ele foi lá no quartel..., trouxe esse sax, me 

aparece aí, o bicho era... todo pirento, todo cheio de teia de aranha. Taquei ele 

na água, lavei ele bem lavado com sabão e... [Cajú fazia os gestos como se 

estivesse lavando o sax], escovei bem, coloquei a minha boquilha, aí disse: é 

esse mesmo. Rapaz, foi o melhor disco que saiu. O pessoal disse que foi o 

melhor disco. Eu vendi quase 200.000 cópia. Coisa boa né! Desse outro, daquele 

segundo, eu vendi 186 [mil], parece. 

                                                        
16 A rádio Difusora foi inaugurada em Manaus no dia 24.11.1948. Desde então, sempre contou 
com radialistas que tinham programas voltados para os públicos que eles mesmos chamavam 
de “povão do beiradão”. Alguns desses radialistas também eram produtores musicais, como no 
caso do Zé Milton, que oportunizou ao Cajú a gravação dos seus LPs, bem como o 
radialista/produtor F. Cavalcante, com o qual tive a oportunidade de registrar um diálogo na 
própria rádio. F. Cavalcante produziu o Agnaldo do Amazonas, um dos músicos dos “beiradões” 
que também tive contato, entre tantos outros artistas amazonenses. 
17 Pinduca é o nome artístico do músico de carimbó paraense Aurino Quirino Gonçalves, também 
conhecido pelo senso comum como “rei do carimbó”. Responsável por levar alguns músicos 
amazonenses na década de 1980, como por exemplo, Teixeira de Manaus e Oseas da Guitarra, 
para gravarem na Copacabana em São Bernardo do Campo/São Paulo, gravadora com a qual 
tinha vínculo há alguns anos. Pinduca foi o produtor musical da maioria dos músicos dos 
“beiradões” amazonenses que gravaram LPs, incluindo o próprio Chico Cajú. No dia 18.07.2015, 
graças ao amigo e colaborador Rosivaldo Cordeiro, consegui passar a tarde inteira conversando 
com o Pinduca e Banda em um hotel no Centro de Manaus, e à noite registrei a performance 
deles na festa Arraiá Pai D'egua, que visava a sociabilização entre amazonenses e paraenses 
residentes em Manaus. 



E... o senhor já tinha composto suas próprias músicas, aí chegou e 

ensaiou com o Pinduca? Como foi? Não. Ele levou, foi meu... meu... foi uma fita 

pra lá com as minhas música, aí eles ensaiaram. Mas..., nessa fita, o senhor tava 

tocando com quem? Eu tava tocando com o pessoal daqui, na banda que eu 

tocava. Aaa... Vocês tinham uma banda aqui? Tinha. Nessa banda era bateria... 

Banda Pop. Era bateria, guitarra, contrabaixo, vocal, teclado e sax. Já era então 

bem depois do lacapaca isso aí? Era, já depois do lacapaca. Grupo Pop. Aí, era 

um grupo de Manaus, mas vocês não tocavam aqui, tocavam mais no interior? 

Nós tocava mais no interior, é. Todo sábado a gente saía pro interior. Aí tocava 

de tudo no interior? De tudo, era desde o bolero, forró, xote..., valsa. Era tipo 

banda de baile? Era banda do beiradão mesmo. Porque aqui em Manaus tinha 

muita banda de baile né? Mais era outra coisa, porque eles tocavam no Ideal 

Clube, no Rio Negro [esses eram os clubes mais requisitados pelas elites 

manauaras da época, isto é, década de 1980, sendo que atualmente ainda se 

configuram por serem locais mais frequentados por uma classe média/alta e pela 

elite da cidade]. Era, essas já era outras banda né. Era outras coisa. 

[Ficou bem nítido a distinção entre a “banda do beiradão” e as bandas de 

baile manauaras. Quando o Cajú disse: Era banda do beiradão mesmo, ele 

reiterou a distância social entre as duas realidades. A primeira, banda formada 

por músicos dos “beiradões” que migraram para Manaus, ou seja, músicos das 

classes populares manauaras, que animavam/animam as festividades nos 

“beiradões” amazonenses. A segunda, bandas formadas por músicos da classe 

média manauara que animavam os bailes das elites. Houveram pouquíssimas 

exceções de músicos dos “beiradões” que chegaram a integrar bandas de baile 

em Manaus. Um dos casos foi o do André Amazonas, que me contou em um 

diálogo que chegou a tocar guitarra em dez conjuntos manauaras diferentes, 

sendo que o principal deles foi Os Embaixadores. Outro caso foi o do Teixeira 

de Manaus, que relatou em um diálogo o fato de diversas bandas de baile 

chamarem ele para cobrir algum saxofonista que ficava doente, ou com alguma 

outra impossibilidade para tocar]. 

Depois que o senhor veio pra Manaus, aí..., o senhor não tocou mais com 

grupo de lacapaca, assim? Não, não..., não! Toquei, toquei, porque naquela 

época, o lacapaco custou se acabar. E aí, esse pessoal daqui de Manaus, sax, 

trombone, bateria, pandero, banjo..., esses cinco..., era uma coisa muito bonita, 



uma música boa. [Às vezes o trompete também integrava esses “grupos do 

beiradão” chamados pela geração do Cajú de “lacapaca” ou “lacapaco”, 

formação comum até fins da década de 1970, quando os instrumentos elétricos 

começaram a substituir os acústicos e os festejos nos “beiradões” começaram a 

ser animados com “aparelhagem sonora”]. 

 Em Manaus, algo lembrado por Cajú foram as constantes invasões no 

bairro Compensa, sobre as quais Ribeiro Filho (2011: 82) também explana: “A 

Zona Oeste também foi palco de invasões, sendo a principal delas a da 

Compensa, que surgiu na década de 1960 [década que o Cajú foi para Manaus], 

em função da implantação de uma empresa de navegação e da fábrica de 

compensados que deu origem ao nome do bairro”. 

 Creio que os trechos dos diálogos selecionados acima já nos apontam 

algumas das realidades e desigualdades socioculturais enfrentadas pelos 

músicos dos “beiradões”. A tentativa nesta parte do texto foi de dar continuação 

com as narrativas da etnografia na e “da” cidade de Manaus através das 

memórias narradas nos diálogos com o Cajú. Procurei ressaltar os trechos em 

que falamos dos trânsitos, das sociabilidades em trânsito nos espaços 

amazonenses (“beiradões” e Manaus), das realidades socioculturais dos 

músicos dos “beiradões” e do processo, fatores que os levaram a migrar para 

Manaus, além de algumas experiências musicais vivenciadas pelo Cajú ao longo 

de sua trajetória de vida. 

 Para finalizar esta parte do texto, ressalto um fato que não pode passar 

desapercebido quando lemos as falas transcritas acima. Assim como muitos 

músicos amazonenses, o Cajú viveu o “sonho” (palavras dele) de gravar discos 

em uma “grande gravadora”. Entretanto, ainda assim, não foi o suficiente para 

ser reconhecido pelas políticas públicas e pelos públicos manauaras, 

continuando a animar as festividades nos “beiradões” como forma de manter seu 

ofício como “músico profissional” (palavras dele). No entanto, o dinheiro dessas 

“tocadas” (categoria nativa) nunca foi suficiente para pagar as contas, sendo que, 

como relatado nos diálogos, ele sempre manteve outras atividades paralelas à 

música. Um exemplo disto é a residência onde o Cajú reside há muitos anos, 

que também funciona como uma mercearia. Outro ponto que devo salientar é o 

fato de inúmeras vezes, isto eu presenciei pessoalmente, os presidentes dos 

festejos com os quais o Cajú realiza a tratativa do contrato oral, não pagarem o 



cachê combinado previamente. Sendo assim, conforme o Cajú e outros músicos 

também me relataram, essas situações constrangedoras foram/são muito 

comuns nas vidas deles, inclusive, muitos deles acreditam que as próprias 

gravadoras com as quais trabalharam não pagavam corretamente seus 

respectivos direitos. 

 

Considerações finais 
 

 Busquei, ao longo deste artigo, demonstrar e refletir sobre algumas 

experiências intersubjetivas vivenciadas no encontro etnográfico com os 

colaboradores desta pesquisa durante os trabalhos de campo realizados entre 

2014 e 2015, ressaltando as experiências na e “da” cidade de Manaus. 

Entretanto, ressalto a importância de também ter residido nesta cidade entre 

2006 e 2010 pois, conforme discorri no texto, minhas experiências estavam 

pautadas em outro paradigma, isto é, o “olhar de fora e de longe” para os 

manauaras excluídos, espoliados e subalternos. Nesta ocasião, a minha 

convivência era com os músicos da classe média manauara que 

frequentavam/frequentam os espaços universitários, teatros, salas de concerto, 

e os pubs, bares e casas de show em bairros classe média/alta, o que 

normalmente são os espaços frequentados pelos graduandos em música na 

Universidade do Estado do Amazonas (UEA), como era o meu caso, e na 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Essas universidades, salvo alguns 

projetos e professores que são exceções, hierarquizam e excluem ainda mais os 

músicos populares dos espaços citados acima, considerados privilegiados, 

reiterando o ideário romântico dos grandes gênios da “música erudita ocidental” 

e uma suposta “superioridade” desta música para com as demais, sendo assim, 

“digna” desses espaços até então entendidos pelo estado/classes hegemônicas 

também como espaços “eruditos”, ou seja, voltado para os “doutos”. 

Procurei demonstrar ao longo do texto como o contato com as ciências 

sociais abriram novas oportunidades para a minha mudança de paradigmas. A 

partir da etnografia em questão, consegui enxergar e ouvir, não somente os 

músicos dos “beiradões” que migraram para Manaus, mas também diversos 

grupos étnicos e minorias em geral que residem nos bairros populares, sendo 



que mesmo diferindo em suas especificidades, partilham das desigualdades nos 

acessos ao conjunto de serviços e consumos coletivos urbanos em Manaus. 

 Espero que este texto possibilite a abertura de novos olhares e escutas 

para os grupos sociais manauaras excluídos e espoliados pelas elites/estado 

hegemônico, pelas autoridades, políticos, políticas públicas, e demais 

responsáveis pelas desigualdades sociais e culturais em Manaus e, de uma 

forma geral, no Amazonas. Ressalto a importância e o apelo, como sugere 

Magnani (2002), por um olhar antropológico “de perto e de dentro”. Entretanto, 

reitero a importância desse olhar enxergar e ouvir para além das classes 

estabelecidas e das minorias étnicas, abrangendo as diversas classes de 

músicos excluídos e espoliados que vivem nos bairros populares e/ou periféricos 

de Manaus, os quais normalmente, e às vezes, contra a própria vontade, são 

forçados a buscar o reconhecimento nas localidades ribeirinhas do Amazonas. 

Nesta busca em oportunizar a esses atores/agentes sociais novas 

oportunidades, cito a importância dos trabalhos etnomusicológicos conhecidos 

como pesquisa participativa e/ou ação-participativa (ver Araújo, 2008) e 

etnomusicologia aplicada (ver Pettan, 2010; Sweers, 2010), a partir dos quais 

venho me embasando teoricamente e metodologicamente para contribuir e dar 

algum retorno mais humano, ético e moral aos colaboradores desta pesquisa. 

Começo com a tentativa de atender às necessidades e demandas específicas 

dos colaboradores principais, ou seja, àqueles com os quais tive/tenho contato 

prolongado e uma relação de amizade e fraternidade estabelecida. Aprofundarei 

esta temática em trabalhos futuros. 
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