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RESUMO

Habitação popular na área central de Manaus: processos de ter-
ritorialização e de desterritorialização de palafitas e flutuantes

O presente trabalho investigou e analisou a habitação popular em 
ambiente úmido na área central de Manaus ao longo do século XX 
e seus desdobramentos no século XXI. O interesse desta pesquisa 
é entender as necessidades habitacionais em Manaus que desen-
cadearam o processo de ocupação sobre as águas da cidade, so-
bretudo as do Rio Negro e seus afluentes, que possuem grandes 
mudanças de nível durante seu ciclo anual. O fenômeno de ocu-
par zonas úmidas na área central – nos bairros do Educandos, São 
Raimundo e igarapés do Centro Histórico – começou de maneira 
discreta na década de 1920, porém após quarenta anos Manaus 
possuía um sistema territorial complexo de habitação palafítica 
nos “beiradões” e casas flutuantes sobre o Rio Negro e igarapés 
intraurbanos. O processo de territorialização e consolidação dessas 
comunidades se deu até o Golpe Militar de 1964, quando a imple-
mentação de novos projetos de desenvolvimento, sobretudo o da 
Zona Franca de Manaus, gerou uma ofensiva governamental apoia-
da pelas elites locais contra esse modo de habitar, com o intuito 
de higienizar e modernizar a cidade. Assim, a partir de 1967 inicia 
um processo de desterritorialização dessas moradias úmidas que 
resultou no espraiamento da pobreza e precariedade urbana em 
diversos bairros da cidade de Manaus. Apesar da violência operada 
pelos governos responsáveis pela dissolução das moradias úmidas, 
os “beiradões” de palafitas e a ocupação de igarapés intraurbanos 
permaneceram e continuaram se adensando ao longo das décadas 
de 1970 e 1980. Assim, na década de 1990 o Governo do Amazo-
nas lançou o projeto da Manaus Moderna, que previa a construção 
de uma via que ligava o porto de Manaus com o Distrito Industrial. 
Para realizar esse projeto foi feita a drenagem de alguns trechos de 
igarapés, o que ocasionou a remoção de inúmeras palafitas. Poste-
riormente, já no século XXI temos a implementação do PROSAMIM 
(Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus), com um 
modelo de projeto muito próximo ao da Manaus Moderna, porém 
além da drenagem dos igarapés propôs também habitação sobre 
os leitos canalizados. Esses projetos levaram à quase extinção de 
habitações úmidas na região central e a uma periferização ainda 
maior da habitação popular. A pesquisa se vale de vasta investi-
gação em acervos fotográficos, fontes oficiais e jornais locais para 
consolidar a visão panorâmica pretendida sobre o morar sobre as 
águas nesta cidade.
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ambiente úmido;
desterritorialização;
palafitas;
habitações flutuantes.



ABSTRACT

Popular housing in the downtown area of   Manaus: territorial-
ization and deterritorialization processes of stilts and floating 
ships.

The present work investigated and analyzed popular housing in a 
humid environment in the central area of   Manaus throughout the 
20th century and its consequences in the 21st century. The interest 
of this research is to understand the housing needs in Manaus that 
triggered the occupation process over the city’s waters, especially 
those of the Rio Negro and its tributaries, which have major chang-
es in level during their annual cycle. The phenomenon of occupy-
ing wetlands in the central area – in the neighborhoods of Educan-
dos, São Raimundo and igarapés in the Historic Center – began 
discreetly in the 1920s, but after forty years Manaus had a complex 
territorial system of stilt housing in the “beiradões” and floating 
houses on the Rio Negro and intra-urban streams. The process of 
territorialization and consolidation of these communities took place 
until the 1964 Military Coup, when the implementation of new de-
velopment projects, especially in the Manaus Free Zone, generated 
a government offensive supported by local elites against this way 
of living, with the in order to sanitize and modernize the city. Thus, 
from 1967 onwards, a process of deterritorialization of these humid 
dwellings began, which resulted in the spread of poverty and urban 
precariousness in several neighborhoods in the city of Manaus. De-
spite the violence operated by the governments responsible for the 
dissolution of damp housing, the stilt walls and the occupation of 
intra-urban streams remained and continued to thicken throughout 
the 1970s and 1980s. Thus, in the 1990s the Government of Ama-
zonas launched the Manaus Moderna project, which foresaw the 
construction of a road connecting the port of Manaus with the In-
dustrial District. To carry out this project, some stretches of streams 
were drained, which led to the removal of numerous stilts. Later, in 
the 21st century, we have the implementation of PROSAMIM (So-
cial and Environmental Program for Igarapés de Manaus), with a 
project model very close to that of Modern Manaus, but in addition 
to draining the streams, it also proposed housing on the canalized 
beds. These projects led to the near extinction of humid housing in 
the central region and an even greater peripheralization of popular 
housing. The research draws on extensive investigation in photo-
graphic collections, official sources and local newspapers to con-
solidate the intended panoramic view of living on water in this city.

Keywords:
housing;
humid environment;
deterritorialization;
stilts;
floating.
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            Para os nascidos em Manaus, como eu, havia alguns pro-
gramas recreativos de final de semana que as famílias gostavam 
de fazer. Era um modo de sair da cidade, ir para algum dos famo-
sos “banhos” ou praias de rio para “espantar” o calor. Por isso, era 
comum usar a balsa para transporte de veículos e ocupantes com 
a minha família, cruzar o belo Rio Negro a partir do Porto do São 
Raimundo e passar o finais de semana no sítio “do outro lado do 
rio”, tal como costumávamos falar. Apesar de bonito, o trajeto podia 
ser cansativo, como nos momentos de chuva ou nas vésperas de 
feriados longos com muitas famílias passeando no mesmo dia e 
horário. A balsa fazia um trajeto que – às vezes – demorava mui-
to, pois a travessia demandava a formação de filas de veículos que 
fariam uso das balsas e precisavam ser orientados para estaciona-
rem dentro da balsa, tanto para ir – nas sextas-feiras à noite ou nas 
manhãs dos sábados – quanto para retornar do final de semana 
– nos finais de tarde dos domingos. Ainda assim, íamos quase sem-
analmente. Mesmo com a espera na fila da balsa e o calor sempre 
intenso de Manaus, o tempo passado nessas experiências nunca 
era monótono, pois os portos dos municípios de Manaus e Cacau 
Pirêra eram espaços de uso coletivo muito ativos, com muitos am-
bulantes, bares, música alta e muita gente conversando, comendo e 
dançando. Lembro daquelas esperas, onde comíamos de tudo que 
os ambulantes vendiam: “chips” de banana pacovã, biscoitinho de 
cupuaçu ou de castanha, o famoso picolé da massa – que minha 
avó sempre alertava que era feito com a água do Rio Negro – entre 
outros quitutes.

Após entrarmos na balsa, manobrávamos e estacionávamos 
o carro. Em seguida tínhamos de deixar a área dos veículos estacio-
nados e subíamos para o pavimento superior da balsa, onde sempre 
havia uma brisa agradável e a vista lindíssima do Rio Negro, de tre-
chos da Floresta Amazônica, pequenas parcelas da cidade Manaus 
e o sol nascente ou quase poente. Nesses momentos, contempláva-
mos Manaus, diminuindo ao fundo, enquanto avançávamos sobre 
as águas do Rio Negro com sua cor e tonalidades tão singulares, 
rumando para o “outro lado do rio”. Ao olharmos para orla da cidade 
sempre havia alguns flutuantes, parados, servindo de atracadouro 
para os barcos menores – as chamadas “voadeiras”. O acesso aos 

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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flutuantes exigia um atento exercício de equilíbrio, pois os tran-
seuntes tinham de se manter sobre as tábuas de madeira. Desses 
flutuantes disparavam voadeiras indo na direção dos vários mu-
nicípios próximos de Manaus, ou simplesmente para os flutuantes 
mais distantes, para lá do “outro lado do rio”.

Nos últimos dez minutos de travessia, já se aproximando do 
nosso destino no porto do Cacau Pirêra, a balsa passava a três ou 
quatro dezenas de metros de alguns flutuantes. Um dos mais famo-
sos, era o “Amarelinho”, que ficava lotado nos finais de semana. Era 
um restaurante e bar flutuante, com música ao vivo e espaço para 
dançar o típico “brega” – tal como em Manaus temos orgulho em 
chamar as festas e/ou festividades sob o som da música regional 
e sua típica dança. Por vezes, o Amarelinho estava tão lotado que 
o flutuante parecia que iria afundar, pois o seu piso ficava ligeira-
mente sob a lâmina d’água do Rio Negro e as pessoas dançavam 
com os pés dentro d’água. Passando o Amarelinho, começávamos 
a ver algumas casas flutuantes, entre as casas flutuantes sempre 
haviam pessoas se deslocando através de pequenas canoas, por 
vezes crianças do mesmo tamanho que eu (na época com uns 6 
ou 8 anos de idade). Lembro de ficar com desejo de brincar com 
aquelas crianças nas beiradas do Rio, de tanto que elas se divertiam. 
Mas minha mãe sempre falava “como podem nadar nessa água tão 
suja? Tem esgoto, óleo de motor de barco, lixo”. Ainda assim, pare-
cia divertido. Enfim, atracávamos no porto de Cacau Pirêra, onde 
havia uma feira grande bem ao lado do píer atracadouro. Era um lu-
gar sempre sujo, com uma poeira avermelhada típica das terras que 
formam os barrancos e “beiradões” do Rio Negro, onde muitas pes-
soas simples usavam roupas curtas características do verão, ven-
dendo frutas de época e os peixes regionais capturados no mesmo 
dia. Passávamos por ali e seguíamos diretamente para o sítio.

Suspeito que a minha família nunca percebeu o quanto eu 
ficava atenta a tudo aquilo e o quanto aquele universo que eu tangia 
apenas em breves passagens me interessava. Era um modo de vida 
tão único, tão diferente, que me fazia imaginar como seria ter essa 
vida aquática.

Os anos passaram, Manaus mudou imensamente, a cidade 
cresceu e se modernizou. Lembro de um dia em que as palafitas 
que faziam parte do cenário do centro da cidade simplesmente 
começaram a sumir. Alguns meses, e já não estavam mais lá. 

Na adolescência ainda caminhava pela Avenida Sete de Setembro – 
no Centro Histórico de Manaus – , orientando-me pelos igarapés: “ 
– Já passei a primeira ponte... logo estarei na segunda e em seguida 
chegarei na Avenida Getúlio Vargas”. Os igarapés dessas áreas tin-
ham muitas palafitas, e eram um imenso esgoto a céu aberto. Hoje 
esses igarapés não existem mais, são rios canalizados, soterrados 
por muitas camadas de terra e pelo conjunto habitacional que se 
instalou em cima, o PROSAMIM (Programa Social e Ambiental dos 
Igarapés de Manaus).  

Essa Manaus das minhas memórias não existe mais. Atual-
mente há uma outra cidade de Manaus. As cidades mudam mui-
to e mudam aceleradamente, e é importante que mudem. Porém, 
aquela Manaus das águas que me atraia e intrigava quando cri-
ança, foi justamente a Manaus que deixou de existir. Para muitos 
manauaras isso é motivo de comemoração, pois a Manaus das 
águas era pobre, suja e precária. Para muitas famílias que na atual-
idade passaram a habitar em melhores condições sanitárias, isso é 
motivo para comemorações. No entanto, sempre me pareceu triste 
que meu irmão mais novo, meus primos e, quem sabe, meus filhos, 
não saberão que existiu essa singular Manaus flutuante.

Ao mesmo tempo, quando observo a cidade de Manaus de 
2021, constato que é difícil compreender como a cidade cresceu 
tanto e tão rapidamente. Morfologicamente, Manaus é uma cidade 
muito difícil de se compreender. Os vetores de crescimento urbano 
não foram planejados e a cidade se distancia do que a torna tão es-
pecial, o contato com o Rio Negro. Então, qual a lógica por trás do 
crescimento de Manaus? Apesar da falta de planejamento, sempre 
há alguma lógica por trás do crescimento urbano, mesmo que esta 
seja mercadológica ou produzida a partir da autoconstrução. Nessa 
cidade tão grande, pouco densa e espalhada, que havia crescido 
concomitantemente ao processo de remoção dos assentamentos 
palafíticos e flutuantes dos beiradões dos rios e igarapés, parecia 
importante compreender o quanto a má gestão desses processos 
contribuíram para o caos urbano atual.
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O século XX em Manaus se destacou por haver moradias em 
áreas úmidas da cidade, tanto sob a forma de palafitas, nas orlas 
de rios e igarapés, quanto por um fenômeno mais amplo, conhe-
cido pelos habitantes da geração da minha avó como a “Cidade 
Flutuante de Manaus”. Essas ocupações marcaram o crescimento 
da cidade com um agudo processo de precarização social e urbana 
que se tornou evidente na paisagem da cidade, além de evidenciar 
um descaso de várias décadas do poder público em relação à habi-
tação popular.

 Da década de setenta até o início do século XXI houve alguns 
projetos de reurbanização da cidade de Manaus. O mais recente se 
deu através do PROSAMIM, onde houve a remoção da população 
que ainda habitava em áreas úmidas do centro da cidade de Manaus. 
Durante projetos anteriores essas comunidades sempre resistiram 
como podiam, muitas vezes retornando ao local onde habitavam 
passado algum tempo da remoção, criando um movimento de 
desterritorialização e reterritorialização constante. Esse fato ocorreu 
principalmente pelas precárias e errôneas condições oferecidas 
pelo poder público para resolver a situação. Por fim, como medida 
efetiva, o PROSAMIM culminou no aterramento dos igarapés que 
eram ocupados, impossibilitando assim essa reterritorialização. 
Apesar de tudo, as palafitas e os flutuantes tornaram-se um 
fenômeno socioeconômico e cultural da cidade de Manaus, ou seja: 
um modo popular de habitar as áreas úmidas centrais da cidade, 
as quais possuem alto valor de solo urbano. Diversas ações de 
governos federais, estaduais e municipais tentaram apagar esse 
traço da habitação popular da cidade ao longo de várias décadas, 
onde a implantação do Programa PROSAMIM foi o último episódio 
dessa história recorrente de injustiça social e desrespeito cultural, a 
qual se processa mesmo no presente momento.

Nesse sentido, lançar luz sobre tais apagamentos históricos, 
sociais, culturais e urbanísticos é importante e inadiável. Afinal, con-
tribuir para preservar a memória das habitações sobre as águas e a 
construção de outras narrativas históricas que tratam dos fatos não 
contemplados pela historiografia oficial se revela imprescindível 
para que outros entendimentos sobre a atualidade da cidade de 
Manaus possam ser urdidos, apontando outras alternativas como 

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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modelo urbanístico a ser acolhido, conceituado, planejados e co-
ordenados entre políticas de estado, participação popular e a justa 
adequação do habitat manauara à sua cultura endógena, desejave-
lmente em futuro próximo.

Importa destacar, entretanto, que bons estudos foram feitos 
nos últimos anos, formando partes de um amplo mosaico que com-
põe a história da urbanidade de Manaus, onde as camadas mais 
populares da sociedade manauara – notadamente aquelas que são 
formadas por trabalhadores – e suas habitações populares singu-
lares das áreas úmidas tiveram destaque, tanto quanto o processo 
de desterritorialização desses segmentos sociais (SALAZAR, 1985; 
SOUZA, 2010; COSTA, 2014; HEIMBECKER, 2015; SOUZA, 2018; en-
tre outros). Porém, esses trabalhos se dedicaram a períodos tempo-
rais específicos, em profundidade. Ainda assim, permanecem algu-
mas lacunas, imprecisões ou dúvidas sobre a transição entre esses 
períodos, de modo que algumas partes importantes da história do 
urbanismo de Manaus não estavam registradas cientificamente. Os 
principais períodos de lacunas, imprecisões e dúvidas situam-se 
entre as décadas de 1920 e 1940, nas quais houve crise econômica 
e iniciou o processo de territorialização de segmentos populares 
em áreas úmidas próximas ao Centro Histórico de Manaus.

 Um outro período que carecia mais atenção situa-se entre 
as décadas de 1970 a 1990, após a implementação da Zona Fran-
ca de Manaus. Por outro lado, entre os períodos mais estudados 
encontram-se a “Belle Époque de Manaus, de 1889 a 1920 (COS-
TA, 2014; MESQUITA, 2010; PINHEIRO, 1999); a “Cidade Flutuante 
de Manaus” e seus processos de remoção com a consolidação de 
novos bairros, 1950 - 1970 (SALAZAR, 1985; SOUZA, 2010; HEIM-
BECKER, 2015); e o Programa PROSAMIM (OLIVEIRA, 2010; SOU-
ZA, 2018), 2007 a 2016. 

Nesse sentido, a contribuição do presente trabalho é conec-
tar esses períodos para formar uma visão panorâmica, com des-
taque às causas e as consequências de tomadas de decisão de 
sucessivos governos federais, estaduais e/ou municipais que ob-
struíram aquilo que poderia ter sido o florescimento de uma cultu-
ra urbanística endógena que emergiu de baixo para cima, mais de 
uma vez, conforme persistem vívidos nas narrativas de manauaras 
da geração da minha avó e nos registros fotográficos e jornalísticos 
existentes, os quais foram investigados e analisados no trabalho.

O recorte territorial

O território pesquisado para este estudo situa-se na área 
central de Manaus, compreendendo em específico os bairros do 
Centro Histórico, do São Raimundo e do Educandos (ou Constan-
tinópolis, tal como era conhecido décadas atrás). Tal recorte se 
justifica por possuir terra firme e orla do Rio Negro, entrecortado 
por dois grandes igarapés intraurbanos – o Igarapé do São Rai-
mundo e do Educandos. 

Além de investigar a área recortada, o presente trabalho 
também precisou levar em conta as outras parcelas da cidade de 
Manaus, pois os processos de territorialização e de desterritori-
alização de comunidades úmidas da cidade resultou em fluxos 
habitacionais que explicitam os vetores da expansão de Manaus, 
resultando, inclusive, na criação de vários dos bairros da cidade. 
Nesse sentido, a história das remoções das localidades estudadas 
acabam fazendo parte da história da periferização da habitação 
em Manaus.

A figura ao lado situa 
a área estudada, com des-
taque para sua hidrografia. 
Essa figura permite obser-
var que os igarapés do Edu-
candos e de São Raimundo 
formam as bacias hidrográfi-
cas que praticamente cor-
tam o território da cidade de 
Manaus.

Figura 1 – Hidrografia dos rios e igara-
pés de Manaus, com destaque para o 
Centro Hiórico da cidade.
Fonte: Elaboração própria, 2020.
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Metodologia e Abordagem Teórica

A abordagem teórica adotada neste trabalho partiu de duas 
vertentes principais: uma foi oriunda do campo de conhecimento 
da Geografia e, a outra, do campo de conhecimento da História. 
Da Geografia foi apropriada a noção conceitual de território, corre-
spondendo a um pilar teórico importante do trabalho, pois se trata-
va de investigar e analisar processos de ocupação sobre a água, os 
quais encontraram como resposta a recusa de governos federais, 
estaduais e municipais em permitir que tais áreas do território ur-
bano fossem ocupados. Essa problemática incide sobre o tipo de 
interação que houve entre os personagens envolvidos nesses pro-
cessos, na qual questões socioeconômica e cultural têm relevância. 
Nesse contexto, a habitação popular sobre as águas urbanas do 
Rio Negro se territorializaram ao fincar relações de pertencimento 
com o lugar e as pessoas do lugar, ao longo do tempo. No entanto, 
tais processos populares foram abortados por autoridades gover-
namentais, “desterritorializando” comunidades populares nas áreas 
recortadas neste estudo. Segundo o pesquisador Haesbaert (2003), 
uma das facetas da desterritorialização pauta-se na 

[...] relevância da relação entre desterritorialização 
e desigualdade social, ligada aos níveis de exclusão 
social (HAESBAERT, 1995). Mais que um fenômeno 
genérico, de destruição e remodelação dos territórios, 
promove-se, hoje, um intenso movimento de exclusão 
territorial, de impossibilidade concreta de inserção 
nas formas mais elementares de territorialização. 
Aqueles que estão excluídos do território enquanto 
morada, local de reprodução e de sobrevivência (os 
“aglomerados humanos de exclusão”), a estes, sim, é 
que efetivamente deve-se dirigir o termo desterrito-
rializados. É ali que, sem nenhuma dúvida, a dester-
ritorialização se realiza em toda a sua perversidade 
(HEASBAERT, 2003, p. 22).

Em alguns casos, os desterritorializados focalizados neste 
trabalho já haviam sofrido esse processo na Região Nordeste do 
Brasil, antes de virem trabalhar nos seringais do Estado do

Amazonas, quando foram novamente expulsos dos seringais quan-
do a economia da borracha arrefeceu. Posteriormente, foram des-
territorializados de habitações palafíticas e de flutuantes das águas 
urbanas do Rio Negro, em áreas próximas ao Centro Histórico de 
Manaus, apesar de serem ocupações com as dificuldades territo-
riais detalhadas ao longo deste trabalho. No entanto, para Salazar 
(1985), o termo escolhido para designar as populações que viviam 
nos territórios úmidos foi “deserdados”, como o próprio título de sua 
dissertação aponta.

Para Haesbaert (2003), os conceitos de “territorialização” e 
“desterritorialização” são precedidos pelo conceito de “território”. 
Segundo o autor, o conceito de “território” tem três vertentes bási-
cas: a) a vertente jurídico-política, que entende o território como 
algo controlado, com contornos claros e onde um estado pode ex-
ercer seu poder; b) a vertente cultural(ista), onde um espaço pode 
ser apreendido através de uma dimensão simbólico-cultural, a 
qual estaria ligada a valorização de um grupo social em relação a  
esse mesmo espaço; e c) a vertente econômica, que percebe o es-
paço como algo de valor, sendo essa uma razão para que ocorram 
embates entre distintas classes sociais. No caso deste trabalho, 
a noção de território nas áreas investigadas e analisadas envolve 
aspectos combinados dessas três vertentes do conceito de “ter-
ritório” proposto por Haesbaert (2003), em termos de visão sobre 
os respectivos espaços.

Outro aspecto conceitual relevante é o fato das dinâmicas 
de “territorialização”, “desterritorialização” e de “reterritorialização” 
observadas no presente estudo manifestaram-se através de um 
movimento contínuo e conectado, já que quem se territorializa em 
algum lugar, em realidade se desterritorializou de outro. Assim, não 
há territorialização sem desterritorialização. Porém, quando a des-
territorialização se dá de maneira antidemocrática, o processo de 
desenlace que acontece ao se desterritorializar é traumático para 
as comunidades envolvidas.

Por outro lado, do ponto de vista do contexto histórico, a 
corrente teórica utilizada na abordagem da pesquisa para este tra-
balho foi a de Thompson (1981), com a qual ele remontou a história 
social tendo como foco principal os trabalhadores e as classes so-
ciais consideradas subalternas de um determinado lugar. Ou seja: a 
perspectiva de Thompson consiste na construção de uma história 
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que se manifesta a partir da experiência do dia-a-dia, do cotidiano. 
Sobre o modo de registrar os fatos da História por Thompson, Mar-
tins (2006) entende o seguinte:

[...] Através da experiência existe a possibilidade de 
perceber um determinado objeto a ser estudado em 
seu movimento e não como algo inerte, passivo, es-
perando para ser desbravado por alguma teoria. Da 
mesma forma, as categorias são revistas, reformula-
das quando se colocam em diálogo com as evidên-
cias. A categoria experiência permite ainda, perceber 
o entrelaçamento de fatores econômicos, sociais e 
culturais, desviando-se, portanto, de uma análise de-
terminista e mecânica [...] (p. 124).

A proposta metodológica de Thompson (1997, p. 10) propõe 
uma História construída através de um outro ponto de vista, o olhar 
das classes populares. Nesse contexto há, inclusive, o preenchi-
mento de lacunas que as correntes teóricas da historiografia tradi-
cional costumam não revelar. Assim, a iniciativa de construir uma 
narrativa histórica sobre a cidade de Manaus – a partir de determi-
nadas habitações das camadas mais populares – é uma estraté-
gia conceitual e metodológica que busca lançar nova luz sobre a 
própria História da cidade, compreendendo, por esse viés, outros 
fatores que motivaram o crescimento da cidade, o adensamento 
populacional e as dinâmicas espaciais de Manaus ao longo do sé-
culo XX. Essa abordagem permitiu evidenciar os apagamentos sof-
ridos pelas classes mais populares que participaram da construção 
da cidade atual tanto quanto outros agentes, como a burguesia lo-
cal e o governo.

Para preencher essas lacunas históricas e elaborar uma 
nova narrativa com aspectos da espacialidade urbana de Manaus, 
a partir da habitação das classes mais populares, foi necessário in-
vestigar fontes primárias de dados, de modo que o presente tra-
balho utilizou acervos fotográficos de época e reportagens de jor-
nais de  maior circulação em Manaus. As fotografias selecionadas 
apresentam contundentes registros históricos, possibilitando uma 
interpretação cuidadosa sobre o espaço e o território analisados. 
Nesse sentido, as fotografias utilizadas complementam o teor das 

matérias jornalísticas de época, trazendo à tona as circunstâncias 
políticas e as repercussões sociais relativas ao objeto de estudos 
deste trabalho, com detalhes sobre o dia-a-dia de Manaus em cada 
um dos períodos focalizados. Nesse sentido, as principais imagens 
utilizadas foram as do fotógrafo Marcel Gautherot – que atualmente 
compõem o acervo do Instituto Moreira Salles (IMS) – e o acervo do 
próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Marcel Gautherot era francês, viveu entre os anos de 1910 
e 1996. Era um fotógrafo com formação em arquitetura e se radi-
cou no Brasil no final da década de 1930. Com experiência acumu-
lada com trabalhos fotográficos e etimológicos realizados para o 
“Musée de l‘Homme” de Paris, Gautherot fez expedições pelo Brasil, 
de Norte a Sul, em momentos distintos entre as décadas de 1940 
e 1980. Segundo Segala (2005), “[...] o fotógrafo busca nas pais-
agens, nas comemorações e na vida cotidiana, na história vivida 
das ruas, o equilíbrio minucioso das formas, o jogo com a profundi-
dade de campo e o movimento, o registro calculado das luzes [...]” 
(p. 74). Nesse sentido, a percepção captada através das fotografias 
de Gautherot converge com a perspectiva histórica de Thompson 
(1981), pois ambos deram atenção aos mais simples, às suas co-
munidades e às manifestações das classes operárias. Por essa via, 
Gautherot registrou através de suas fotografias elementos singu-
lares da cultura popular e da paisagem nacional. Nos anos de 1940 
e 1950, o fotógrafo teve seus serviços encomendados por duas in-
stituições brasileiras: o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (SPHAN)1 e a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro2. 
Sobre o trabalho de Gautherot, Segala (2005) afirma o seguinte:

[...] Gautherot trabalha na fronteira entre a resposta 
estética que absolutiza a cena e as especificidades 
dos lugares, das expressões e das interações sociais 
temporalizadas. Nesses ensaios, ele revela a “auten-
ticidade” naquilo que observa, tramando a sua in-
visibilidade, o seu passar-se despercebido. Na sua 
perspectiva, a ideia de autenticidade, como singulari-
dade e permanência, liga-se à crença na nitidez docu-
mentária, na fidelidade da observação e da fixação do 
acontecimento, evitando-se nele intervir por recursos 
da técnica fotográfica, recriando o sentido dos fatos. 

 
 

1

“No Brasil, o reconhecmento da 
necessidade de proteger o pa-
trimônio histórico e artístico já 
havia sido apontada nos anos 
20, época em que se registraram 
iniciativas locais e estaduais. Em 
1936, Mário de Andrade foi soli-
citado a preparar um para a cria-
ção de uma instituição nacional 
de proteção do patrimônio. Foi 
esse o documento que foi usado 
nas discussões preliminares so-
bre a estrutura e os objetivos do 
SPHAN, criado por decreto pre-
sidencial assinado em 30 de no-
vembro de 1937. / O decreto de 
criação do SPHAN definia o pa-
trimônio histórico e artístico na-
cional como ‘o conjunto de bens 
móveis e imóveis existentes no 
país e cuja conservação seja do 
interesse público quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis 
da História do Brasil, quer por 
seu excepcional valor arqueoló-
gico ou etnográfico, bibliográfico 
ou artístico’. Eram também clas-
sificados como patrimônio ‘mo-
numentos naturais, bem como 
sítios e paisagens que importe 
conservar e proteger pela feição 
notável com que tenham sido 
dotados pela natureza ou agen-
ciados pela indústria humana’. O 
SPHAN estava subordinado ao 
Ministério da Educação, e foi o 
ministro Capanema quem convi-
dou Rodrigo Melo Franco de An-
drade para dirigir a instituição re-
cém-fundada. De 1937 até 1969, 
quando morreu, Rodrigo Melo 
Franco de Andrade manteve seu 
cargo de diretor do Patrimônio. A 
instituição veio a ser posterior-
mente Departamento, Instituto, 
Secretaria e, de novo, Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (IPHAN), como se 
chama atualmente”. Para saber 
mais, ver, <https://cpdoc.fgv.br/
producao/dossies/AEraVargas1/
anos37-45/EducacaoCultura-
Propaganda/SPHAN>, acesso 
em janeiro de 2021).
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Por essa razão e contexto, a presente pesquisa recorreu a 
esses acervos fotográficos, objetivando recuperar registros fo-
tográficos e conhecer a paisagem construída e das habitações em 
áreas úmidas de Manaus de determinados períodos. Essa estratégia 
metodológica preencheu lacunas sobre as circunstâncias históri-
cas de interesse ao presente trabalho, propiciando o embasamento 
necessário à posterior análise. Complementando a coleta de dados 
fotográficos, também foi verificado o acervo do Instituto Durango 
Duarte, de Manaus, o qual possui fotografias da cidade de Manaus 
registradas ao longo de todo o século XX, além das fotografias deste 
século XXI. Tais fotografias eram de acervos pessoais e de fotógra-
fos diversos, as quais não têm viés motivacional claro por detrás 
das lentes dos fotógrafos. Ainda assim, tais registros contribuem 
para cobrir algumas temporalidades que não haviam sido registra-
das pelos fotógrafos mencionados nos parágrafos acima. 

O outro tipo de fonte de dados importante para esta pesqui-
sa foi de natureza jornalística. O acervo mais investigado foi o do 
Jornal do Commercio, que é um dos mais longevos da cidade de 
Manaus. Esse jornal iniciou suas atividades em 1904 e permanece 
ativo nos dias de hoje. Era um dos principais veículos de comuni-
cação de massa desse período e informava a sociedade manauara 
sobre os principais eventos mundiais. O Jornal do Commercio pos-
sui uma documentação bastante rica, a qual na atualidade integ-
ra a Hemeroteca da Biblioteca Nacional. O Jornal do Commercio 
teve um papel destacado no presente trabalho, pois apresenta as 
circunstâncias em que ocorreram as transformações urbanas de 
Manaus ao longo do tempo, bem como as reações populares em 
relação a essas interferências, tanto em suas reportagens – sempre 
amparadas por imagens – quanto pelas propagandas que promo-
viam “novos modo de vida” à sociedade, quase sempre operando 
para satisfazer os interesses dos comerciantes locais e das elites, 
as quais defendiam a higienização da cidade de Manaus.

Em relação a investigação nos acervos fotográficos e jor-
nalísticos realizados para fundamentar este trabalho, registro a vali-
osa contribuição recebida através do Apoio Unificado de Bolsas da 
Universidade de São Paulo (USP), o qual disponibilizou uma bolsa 
de Iniciação Científica para estudante de arquitetura Larissa Ga-
brielle dos Santos. Assim, em 2019 foi concluído o relatório “Histo-
riografia da precariedade habitacional em Manaus”, elaborado por 

Nessa distância calculada, fugindo das poses arma-
das pelos participantes, diz Gautherot querer perse-
guir o registro objetivo que emociona [...] (p. 84).

Já as fotografias do IBGE, essas contribuem com outros as-
pectos significativos, já que o trabalho de Gautherot era bastante 
autoral. No caso das fotografias do IBGE, havia um grupo de fo-
tógrafos que realizou levantamentos demandados entre as déca-
das de 1940 e 1960, com o objetivo de formar um “arquivo fotográf-
ico das pesquisas de campo” – que foi, inclusive, o nome dado a 
esse acervo de fotografias posteriormente. Sobre o grupo desses 
fotógrafos, Capone e Cordeiro (2016) são reveladores:

As pesquisas de campo empreendidas pelos 
geógrafos do IBGE têm seu ponto alto entre 
o início dos anos 1940 e final dos anos 1950, 
cabendo destacar que no começo dos anos 
1950, imediatamente depois do pós-guerra, 
foram contratados três fotógrafos de origem 
húngara que se somavam às excursões. Eram 
eles Tibor Jablonski, Tomas Somlo e Stivan 
Faludi. Outros fotógrafos compunham o cor-
po técnico do CNG e, tal qual os húngaros, 
também acompanhavam os geógrafos du-
rante as excursões, sendo eles Gilson Costa, 
Rubens Moreno Mazzola, Wilson de Souza 
Aranha, José Joaquim de Souza, Hermondino 
Chagas P. Santos Cruz e Nelson Sépula. To-
dos esses nomes figuram nas fotografias do 
acervo (p. 119).

O maior interesse do IBGE era o de compor um acervo para 
explicar o modo de realizar trabalhos de campo, para apoiar as de-
mais metodologias de pesquisa empreendidas até então. Assim, 
esse acervo de fotografias possibilitaria a interpretação de dados e 
a análise das paisagens brasileiras. Pretendia-se, portanto, descre-
ver os lugares através das imagens realizadas por esse grupo de 
fotógrafos, desde suas formas até suas relações (CAPONE e COR-
DEIRO, 2016, p. 116).

2

“Com o término da Segunda 
Guerra Mundial, a UNESCO [Or-
ganização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura] liderou um movimento 
que procurou implantar meca-
nismos para documentar e pre-
servar tradições que, avaliavam, 
estariam em vias de desapare-
cimento. No Brasil, atendendo a 
essa diretriz, em 1947 foi criada a 
Comissão Nacional de Folclore, 
vinculada à Unesco. Desse pro-
cesso resultou, em 1958, a insta-
lação da Campanha de Defesa 
do Folclore Brasileiro, primeiro 
órgão permanente dedicado a 
esse campo, vinculado ao então 
Ministério da Educação e Cul-
tura. Em 1976 a Campanha foi 
incorporada à Funarte como Ins-
tituto Nacional do Folclore”. Para 
saber mais, ver <www.cnfcp.gov.
br/interna.php?ID_Secao=1>, 
acesso em janeiro de 2021.
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ela, coordenado por mim, sob a orientação da Profa. Dra. Karina Ol-
iveira Leitão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU / USP).
 

Composição da dissertação

O presente trabalho está organizado em três capítulos. O 
primeiro trata do processo de territorialização e formação dos as-
sentamentos úmidos dentro da área de abrangência estudada. O 
segundo capítulo trata do estabelecimento da “Cidade Flutuante” 
e da expansão desse sistema habitacional sobre a água. E, por fim, 
no terceiro e último capítulo é explorado o processo de desterritori-
alização da “Cidade Flutuante” e a violência durante a retirada dos 
moradores dessas regiões úmidas da cidade, iniciativa que propi-
ciou a  formação de novos bairros na cidade de Manaus.   

Assim, o Capítulo 1 – intitulado “Da cidade excludente à 
ocupação da água como território habitável (1890 - 1960)” – está 
composto pelos seguintes subitens: 1.1 A “refundação” de Manaus: 
a Belle Époque amazônica e o início de uma modernização exclu-
dente, onde é apresentado o fausto período da borracha, a mod-
ernização urbana de Manaus e a ausência de política de habitação 
popular daquele período, a transformação de uma pequena vila 
para a “Paris dos Trópicos” deixou de atender às demandas da 
população mais pobre da cidade. No subitem 1.2 – intitulado “Das 
Palafitas à “Cidade Flutuante”: os assentamentos possíveis para os 
pobres da cidade – são apresentados os processos de formação 
dos assentamentos úmidos, explorando as ocupações palafíticas 
nos “beiradões” da orla do Rio Negro e como essas crescem e se 
espraiam na forma de flutuantes formando o que futuramente seria 
conhecido como “Cidade Flutuante”.

Já no Capítulo 2 – denominado “Cidade Flutuante: o ápice de 
um sistema territorial complexo de habitação sobre a água” (1960 - 
1970) – há os seguintes subitens: 2.1 Cidade Flutuante: historiografia 
e caracterização, onde são apontadas as pesquisas anteriores so-
bre a “Cidade Flutuante” e o que elas conseguiram apurar quanto a 
sua caracterização, estrutura e o modo de vida de seus habitantes.  
O subitem 2.2 - intitulado “Cidade Flutuante: iconografia, cronolo-
gia e território” mostra uma série de fotografias datadas, em ordem 
cronológica, de cerca dos anos de 1940 à 1960, no qual é possível 

entender as dinâmicas territoriais que aconteceram nesse período 
e o adensamento habitacional que foi dando forma a “Cidade Flu-
tuante”.   

O Capítulo 3 – intitulado “A violência nos processos de des-
territorialização das habitações sobre a água: a precariedade deslo-
cada para a periferia (1970 - 2007)” – , foi organizado com subitens. 
No subitem 3.1 – “Ditadura Militar, remoção da “Cidade Flutuante” 
do Mercado Municipal e o início da reterritorialização periférica” – 
focaliza o processo de remoção da “Cidade Flutuante de Manaus”, 
e como esse processo de desterritorialização contribuiu para a 
periferização da cidade, tanto na forma de conjuntos habitacionais 
distantes do Centro Histórico de Manaus como na forma de no-
vos bairros autoconstruídos. No subitem 3.2 – intitulado “Guerra às 
palafitas: do projeto da Manaus Moderna ao PROSAMIM” – estão 
descritas a permanência das palafitas nos “beiradões” da orla do 
Rio Negro e o adensamento das comunidades mais populares e 
ribeirinhas sobre os igarapés intraurbanos, além do modo utiliza-
do pelos governos para conter esse movimento social, diminuir a 
quantidade de palafitas nos leitos do Rio Negro e seus afluentes e 
implantar uma obra viária que articulou as áreas de entorno do Cen-
tro Histórico de Manaus como o Polo Industrial de Manaus (PIM), 
através do projeto governamental “Manaus Moderna” e por fim, o 
PROSAMIM que foi o projeto que deu continuidade à essa remoção 
nas regiões úmidas, drenando e aterradando os igarapés e constru-
indo habitações populares na região central da cidade.

Linha do tempo

Para ajudar no processo de compreensão temporal dos te-
mas tratados nesta dissertação, foi elaborada a figura 2 (página 
XX), uma linha do tempo que sobrepõe informações históricas das 
fontes pesquisadas com os ciclos econômicos e políticos vividos no 
estado do Amazonas e no Brasil.
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Figura 2 – Linha do Tempo.
Fonte: Elaboração própria, 2021.
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RESUMO DO CAPÍTULO

CAPÍTULO 1

DA CIDADE EXCLUDENTE À OCUPAÇÃO 
DA ÁGUA COMO TERRITÓRIO HABITÁVEL (1890 - 1960)

O capítulo 1 introduz o tema da habitação popular em Manaus, buscando na história da cidade 
onde começou a precarização habitacional e a falta de acesso à terra e moradia digna. No momen-
to histórico conhecido como Belle Époque, que foi marcado pela pujança econômica do ciclo da 
borracha, houve a modernização e o embelezamento urbano do centro histórico de Manaus. Para 
atingir este objetivo houve a expulsão das pessoas que não puderam fazer as melhorias pedidas pelo 
governo. Assim, começou uma expansão urbana para os bairros próximos ao centro histórico. Por 
a população amazônica conhecer modos de vida próximos a água, habitações úmidas típicas dos 
interiores começaram a aparecer em Manaus como solução para que as famílias pobres pudessem 
continuar morando nas proximidades do centro, onde havia comércio e serviços, sem ter que pagar 
altos custos de aluguel. Assim, iniciou um processo de territorialização de assentamentos nos “bei-
radões” na forma de palafitas e depois nos igarapés e no Rio Negro como flutuantes.

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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CAPITULO 1 - DA CIDADE EXCLUDENTE À OCUPAÇÃO DA ÁGUA COMO TERRITÓRIO HABITÁVEL (1890 - 1960) A “REFUNDAÇÃO” DE MANAUS  : A BELLE ÉPOQUE AMAZÔNICA E O INÍCIO DE UMA MODERNIZAÇÃO EXCLUDENTE

1.1 A “refundação” de Manaus3: a Belle Époque amazô-
nica e o início de uma modernização excludente

O processo de povoamento da Amazônia e a formação das 
suas cidades se deu através de acontecimentos históricos descon-
tinuados e grandes desafios, pois o bioma Floresta Amazônica e 
seu imenso território envolvia grandes distâncias (VALLE, 2013) e 
acessos de deslocamento fluviais, em grande medida. Vale desta-
car que, nos processos da colonização brasileira, as terras pionei-
ramente ocupadas foram as litorâneas, enquanto o interior do Brasil 
apresentava tais desafios aos colonizadores. Nesse sentido, uma 
cultura de poder foi formada, a qual foi exercida à distância e pouco 
investimento nas terras mais distantes e acesso mais difícil, onde o 
maior interesse era a manutenção da posse territorial, algum extra-
tivismo e a exploração das populações locais (SOUZA,2019). Essa 
dinâmica territorial se deu em diversos períodos da História da Re-
gião Norte do Brasil, as quais podem ser observadas desde o “des-
cobrimento” da Região até os tempos mais atuais, com as devidas 
peculiaridades de cada período desse processo. Aldemir (2014), por 
exemplo, discorre sobre esse tema, afirmando o seguinte:

[...] É a história inacabada, é o nunca chegar ao ponto 
de transição. Aqui se está sempre à espera das miga-
lhas que são postas pelos de fora; isso ocorre por ser 
a história da Amazônia a história do atraso, uma his-
tória que não se conclui, uma história que não chega 
ao fim (OLIVEIRA, 2014, p. 189).

Nesse contexto, de séculos, Manaus foi uma pequena vila, 
distante e desconhecida. Era apenas um pequeno porto entre o 
Rio Negro e o Rio Solimões –uma posição geográfica privilegiada 
– ocupando territorialmente um ponto de confluência entre esses 
dois grandes rios que se unem e formam mais adiante o Rio Ama-
zonas. Porém, a partir de 1879 a cidade passou por um processo de 
crescimento acelerado, motivado pela extração do látex para fabri-
cação da borracha.

"Manaus, cidade construída sobre um cemitério de 
índios, entre os quais os da tribo Manau que lhe em-
prestou o nome, é lugar das constantes tentativas do 
processo de aterramento progressivo dessa memó-

3  
“Refundação” de Manaus é um 
termo utilizado por Mesquita 
(2010) para descrever o processo 
de modernização pelo qual Ma-
naus passou no final do século 
XIX e começo do século XX, ao 
qual a cidade praticamente se 
reconstruiu e mudou completa-
mente sua imagem, em relação a 
vila anterior.

ria [...] Quanto mais longe se possa ficar de tudo que 
lembre a cultura indígena, menos derrotado se sen-
te o amazônico. O momento de expansão da econo-
mia gomífera possibilitou esse distanciamento. Com 
a modernização da cidade, queima-se a ‘tapera dos 
Manaus’ para construir a ‘Paris dos Trópicos’ (COSTA, 
2014, p. 117).

Nesse período áureo, Manaus experimentou uma verdadeira 
“Belle Époque”, com muitos investimentos estrangeiros e grandes 
obras de infraestrutura que deram à cidade o status de a “Paris dos 
Trópicos” (SOUZA, 2017). Nessa fase, situada entre o final do século 
XIX e começo do XX, foram implementados na cidade de Manaus 
bondes, iluminação pública e pontes, além terem sido construídos 
palacetes, entre os quais figura o emblemático Teatro Amazonas, 
edificado em 1896. Porém, esse processo de refundação da cidade, 
que ocorreu em meados do século XX (MESQUITA, 2010), costuma 
ser descrito pela historiografia oficial como um período de transfor-
mações positivas ou de conquistas e de progresso. Exatamente por 
esta razão, este período costuma ser o mais estudado, além de ser 
o acontecimento histórico mais difundido da História do Estado do 
Amazonas, chegando a ser – com um grau razoável de equívoco – 
um dos grandes orgulhos da população desde então.

Nesse contexto, o interesse do presente trabalho foi investi-
gar, analisar e apontar como a “refundação” da cidade de Manaus 
e os decorrentes planejamentos estatais da cidade não levou em 
consideração as camadas mais populares da sociedade, optando, 
ao invés disso, higienizar a cidade e consolidar uma vitrine artificial 
de riqueza digna apenas para atrair investimentos estrangeiros.

Esse processo de modernização foi um momento de conflito, 
onde camadas detentoras de poder impuseram para todos os ou-
tros habitantes da cidade novos costumes culturais, é importante 
problematizar esta questão, como faz Deusa Costa no trecho abai-
xo:

“Com essa concepção, a marcha de aplainamento dos 
morros da cidade que Eduardo Ribeiro, quando go-
vernou entre 1892 - 1896, chamou de aldeia, foi então 
implementada. Aterros de igarapés, alinhamento de 
ruas, desaterros e construções de pontes foram im-
primindo novas feições à cidade mestiça que teimava 
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em sobreviver nos arrabaldes, nos hábitos populares, 
como o banho de igarapé, o consumo de peixes, o uso 
da rede e a casa de palha, já que aí o rigor fiscalizató-
rio era menos intenso” (COSTA, 2014, p. 112).

Tal perspectiva pode ser observada na imagem ao lado.
Verifica-se que em 1906 houve a 
ampliação dos limites da cidade, os 
quais estão inscritos entre os primei-
ros resultados do processo de “refun-
dação” de Manaus. Essa ampliação 
seguiu uma modelagem de urbaniza-
ção europeia, onde cada quadrícula 
da Imagem acima conformava ruas e 
lotes planejados e retificados. Cons-
tata-se, também, que as quadrículas 
se desviavam da ortogonalidade ori-
ginal quando se aproximavam dos 
igarapés4, os quais cortavam o territó-
rio da urbe de então5, simbolizando as 
peculiaridades territoriais locais que 
divergiam e impunham novas carac-
terísticas ao desenho urbano de ma-
triz europeia.

Essa dinâmica está expres-
sa em projetos que modificaram completamente as feições da ci-
dade quanto ao seu momento anterior, entretanto sem resolver os 
problemas já existentes naquela época, construindo assim, um pro-
jeto com forte apelo estético para adentrar a modernidade (COSTA, 
2014). De modo que os novos contornos de Manaus a colocaram no 
cenário nacional e mundial, passando a ostentar das arquiteturas 
mais sofisticadas que haviam sido instaladas, sobretudo na Euro-
pa. Segundo SOUZA (2019), “Manaus foi a única cidade brasileira a 
mergulhar de corpo e alma na franca camaradagem dispendiosa da 
Belle Époque” (p. 250).

Entretanto, avançando na direção do tema do presente tra-
balho e do respectivo objeto de estudo – a história da habitação 
popular em Manaus –  o momento de “refundação” da cidade envol-
veu questões significativas em relação ao lugar do pobre na cidade, 

questões essas que não 
foram levantadas à época 
da implantação daque-
las intervenções esta-
tais, mas que ressoaram 
ao longo do século XX e 
ressoam no início deste 
século XXI, por ocasionar 
diversos problemas e de-
safios que persistem na 
contemporaneidade.

Desde a fundação 
de Manaus as culturas 
indígena, cabocla e ribei-
rinha tentam – à sua pró-

pria maneira – ocupar o território, com suas práticas construtivas 
e percepção singular da noção de espaço. No entanto, partir de 
meados do século XX a cidade foi transformada e exonerou es-
ses tipos de manifestações. Como Deusa Costa (2014) avalia a 
Manaus indígena, caboca e ribeirinha não cabia na “Paris dos 
Trópicos”. Nesse sentido, o impacto causado pela “refundação” 
de Manaus foi sentido principalmente pela população pobre da 
cidade, a qual que não tinha condições materiais de se adequar 
ao modelo estético imposto. Suas casas de palha, madeira e 
paxiúba6, outrora tão comuns, passaram a ser desmanchadas. 
As remoções de locais onde estavam situadas para outras re-
giões ou áreas da cidade deram forma aos emergentes cortiços, 
constituindo um marco da modernidade urbana para esses seg-
mentos da população manauara e/ou para amazonenses que 
vieram para Manaus naquele período.

Para concretizar o projeto de modernidade de então, o go-
verno municipal utilizou alguns argumentos. Um desses foram 
as leis que proibiram o uso de palha nas habitações do centro da 
cidade. Também houve desapropriações, com o objetivo de abrir 
novas ruas ou construir prédios públicos (COSTA, 2014). Nesse 
período, os conceitos higienistas estavam em voga e subsidia-
vam as iniciativas governamentais, tal como mostra a citação:

Figura 3 – Mapa da Cidade de “Ma-
naós” de 1906,conforme a grafia da 
época. Fonte: SOUZA, 2018.

5  
Muitos dos igarapés da Imagem 
3 não existem mais, ou não estão 
à vista, em razão do processo 
de construção do PROSAMIM 
(programa do governo do estado 
do Amazonas, do período com-
preendido entre 2003 à 2014, que 
articulou ações ambientais e de 
infraestrutura com a construção 
de unidades habitacionais sobre 
rios de Manaus que foram cana-
lizados. Esse programa desterri-
torializou inúmeras famílias que 
moravam em palafitas nesses 
igarapés centrais de Manaus 

4 
 Pequeno rio ou canal estreito 
que dá passagem das igaras - ou 
pequenos barcos – ao riacho, 
ribeirão, ribeiro. Para saber mais, 
ver <https://michaelis.uol.com.
br/>, acesso em julho de 2018.

Figura 4 – Revista O Malho, 1938. 
Fonte: Biblioteca Nacional Digital / 
<http://memoria.bn.br/docreader/
DocReader.aspx?bib=116300&pag-
fis=90267>, acesso 10/06/2020.

6 
 Segundo o Dicionário Brasileiro 
da Língua Portuguesa Michae-
lis, trata-se de uma palmeira 
(Socratea exorrhiza) nativa das 
regiões Norte e Centro-Oeste 
do Brasil e em países limítro-
fes, que possui folhas pintadas, 
frutos amarelo-avermelhados 
e madeira utilizada na fabrica-
ção de bengalas, tábuas, arcos, 
flechas, lanças; castiçal, entre 
outros objetos. Para saber mais, 
ver <httpqs// michaelis.uol.com.
br/moderno-portugues/busca/
portugues-brasileiro/catraia/>, 
acesso em agosto de 2021.
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"Os moradores reclamantes põem a público que mo-
rar em condições insalubres não era uma opção ou 
um hábito popular como comumente lhes imputavam 
os higienistas. Essa argumentação acabou gerando 
um conceito incorporado nos discursos do poder pú-
blico: o de que pobre é imundo e não gosta de asseio. 
A associação pobre-sujeira foi fator justificativo das 
intervenções arbitrárias e coercitivas dos modos de 
vida desse segmento social, visualizado como amea-
ça à implementação da cidade higiênica" (COSTA, 
2014, p.119).

Porém, a nova cidade de Manaus, com avenidas largas, bou-
levardes, bonde, teatro e iluminação elétrica era a mesma Manaus 
onde a precariedade habitacional já era expressiva e tratada como 
problema menor pelo poder público, o qual investiu muitos recur-
sos públicos nas melhorias urbanas mencionadas acima, mas ne-
nhum para o setor habitacional dirigido ao segmento da população 
de baixa renda.

As leis contra as paliçadas, o uso da paxiúba e da própria 
madeira, só vigoravam no centro histórico da cidade, o que incitou 
na população pobre a necessidade de se descolocar para as perife-
rias. Segundo Costa (2014) a partir 1890 já estavam se consolidan-
do novos bairros, como: Colônia Oliveira Machado, São Raimundo, 
Constantinópolis (atualmente denominado Educandos), Bairro dos 
Tocos (conhecido na atualidade como Aparecida), Cachoeirinha, 
Mocó e Vila Municipal.

Em relação as áreas destacadas com na cor vermelha, no 
mapa ao lado, importa examinar comparativamente com o mapa 
de Manaus de 1906 – ver Figura 3  – pois os bairros mais populares 
não estavam representados naquela imagem. Entre os novos bair-
ros apresentados na Figura 5, apenas o da Vila Municipal e o da 
área do Mocó estavam presentes no mapa de Manaus de 1906. Am-
bos os bairros eram ocupados por segmentos da sociedade com 
maior renda e contavam com serviços públicos de coleta de lixo e 
iluminação pública (COSTA, 2014). O bairro dos Tocos, atualmente 
denominado bairro de Aparecida, também estava representado no 
mapa de Manaus de 1906, conturbado na área central da cidade. Os 
bairros de São Raimundo, de Constantinópolis) e da Cachoeirinha 
não figuram naquele mapa (Figura 3).

Além do espraiamento da mancha urbana de Manaus, resul-

tante das leis “anti precariedade” 
e do embelezamento do Centro 
Histórico da cidade, transcorreu o 
adensamento dos cortiços e ho-
téis baratos na área central. Esses 
cortiços e hotéis empreenderam 
reformas em suas fachadas, ajus-
tando-os aos critérios de embele-
zamento urbano promovidos pelo 
estado, porém, no interior dessas 
edificações, muitas famílias habi-
tavam em espaços diminutos, que 
eram verdadeiras alcovas insalu-
bres (COSTA, 2014). Outra solução 
ofertada pelo estado era a constru-
ção de Vilas Operárias que foram 

incentivadas naquele momento, porém outorgadas ao mercado a 
provisão desse tipo de habitação.

De acordo com COSTA (2014), um dado relevante é que por 
algum motivo a população preferiu continuar habitando no Cen-
tro da cidade, por mais que essa opção implicasse em custo de 
vida cada vez mais oneroso. Nesse sentido, o mercado imobiliário 
local chegou a alugar espaços nos porões dos sobrados centrais. 
Segundo, COSTA (2014) “[...] para usufruir da cidade de atmosfera 
europeia foi necessário habitar suas deselegantes entranhas, em 
cortiços de belas fachadas e péssimas condições de saúde; che-
gando a habitar seus subterrâneos, os porões” (p. 138).

Além dessas entranhas, descritas por Deusa Costa (2014), 
a população de Manaus também ocupou as margens dos rios e 
igarapés. A ocupação pela população de baixa renda fora da ma-
lha urbanizada da cidade, nos rios e igarapés e/ou próximas a es-
ses, ocorreu em locais onde o planejador português não arriscava 
construir. Por conta disso, os fundos de vale, os trechos posteriores 
ao final da pavimentação das ruas, as áreas de várzea sujeitas a 
inundações sazonais e os locais menos visíveis – por estarem re-
baixados em relação a cota média das demais casas da rua – foram 
transformados em novos endereços. 

Nesse contexto, algumas ruas em Manaus podiam abrigar 
mais de uma classe social, de modo que nas proximidades das prin-

Figura 5 – Os bairros de Manaus 
implicados acima, delimitados como 
base na divisão atual dos bairros de 
Manaus: 1) Centro, 2) Tocos 3) São 
Raimundo, 4) Mocó e Vila Municipal, 
5) Cachoeirinha, 6) Constantinópolis e 
7) Colônia Oliveira Machado. 
Fonte: Elaboração próprias, 2020.
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cipais avenidas do Centro Histórico de Manaus havia grandes casa-
rões que aos poucos iam diminuindo de escala, assumindo a forma 
de pequenos sobrados. Por fim, já próximo aos rios e igarapés, es-
tavam os casebres de palha, as casinhas de madeira e as palafitas. 
Essa perspectiva de cidade permanece na atualidade, em diversas 
ruas do Centro Histórico ou em bairros como a Aparecida, onde é 
possível verificar a heterogeneidade urbana com uma simples ob-
servação do cotidiano desses lugares.

Em alguns casos, as palafitas e as casinhas de fundo de lote 
faziam parte dos terrenos de casas maiores, as quais mantinham 
dentro dos seus limites os espaços que outrora foram os locais de 
escravos, de trabalhadores mais explorados e mal remunerados e 
de cocheiras para animais. Tais cocheiras eram ocupadas como 
habitação, alugadas às parcelas mais populares da sociedade ao 
longo do processo de “refundação” de Manaus (COSTA, 2014). Tal 
cenário de palafitas e habitações de fundo de lote – tão comuns 
para quem conhece a cidade de Manaus mesmo nos tempos atuais 
– foi acessado através de levantamentos em acervos fotográficos 
de época, dos quais as imagens mais significativasse encontram na 
página ao lado, indicando que tal fenômeno social e urbano é tão 
antigo quanto a própria idade da cidade de Manaus. Assim, desde 
que o processo de valorização da terra urbana enalteceu as áreas 
não inundáveis e mais estruturadas, a ocupação das várzeas – que 
já eram conhecidas dos amazonenses vindos do interior – tornou-
-se uma alternativa.

A refundação urbana de Manaus em 1906 estabeleceu um 

Figura 6 – Construções de diferentes 
tipologias, observadas a partir do 
igarapé espírito santo, 1910. 
Fonte: Foto: George Huebner, Instituto 
Moreira Salles, https://acervos.ims.
com.br/portals/#/search?filtersStateI-
d=28&page=1, acesso 01/07/2020.

Figura 7 – Outras construções ob-
servadas, a partir do igarapé espírito 
santo, 1910. Foto: George Huebner, 
1910 / Instituto Moreira Salles, 2019, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=28&page=1, 
acesso 01/07/2020

Figura 8 - Construções de diferentes 
tipologias, observadas a partir do 
igarapé são vicente. Foto: George 
Huebner, 1910 / Instituto Moreira 
Salles, 2019, https://acervos.ims.com.
br/portals/#/search?filtersStateI-
d=28&page=1, acesso 01/07/2020
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A refundação urbana de Manaus em 1906 estabeleceu um 
cenário aprazível para os investidores da borracha e seus barões, 
embora nas entranhas da cidade a população não pudesse existir 
em mínimas condições de salubridade. Todavia, esse regularmente é 
relatado como um glorioso período financiado pela exploração e co-
mercialização da borracha, ainda que por um tempo fugaz, pois seu 
virtuoso processo econômico dependia apenas da extração e expor-
tação dessa matéria-prima – o látex – para países industrializados. 
Contudo, esse modelo mostrou a sua fragilidade logo que passou 
a ter concorrência internacional, a qual ocasionou a queda do pre-
ço do látex no mercado externo. Por decorrência, nesse período o 
mercado do látex na Região Norte do Brasil entra em crise e deixa 
de atrair investimentos internos e externos (SOUZA, 2017). Segundo 
Oliveira (2014), a “[...] partir da crise da borracha, a Amazônia retorna 
à condição de região-problema” Souza (2019) expressa a posição do 
governo brasileiro em relação a crise da borracha do seguinte modo:

"O estado brasileiro, de seu lado, eximiu-se de lutar pela 
borracha e recusou qualquer envolvimento dos cofres 
públicos com subsídios aos empresários da borracha. 
Os capitais tendiam muito mais a investir na produção 
do café, que se situava no Centro-Sul do país, região 
de grande dinamismo, que na produção da borracha 
natural, perdida nos confins da Amazônia." (SOUZA, 
2017, p. 233).

No entanto, mesmo com o “período áureo” da borracha e da 
“Belle Époque” de Manaus encerrado em 1918, um curto momento de 
sobrevida ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 
momento esse cristalizado e consolidado na historiografia da cidade. 
Até os dias atuais essa memória é mantida e irradiada como o espí-
rito da cidade a ser enaltecido, sendo precedido e continuado anos 
adiante com a instalação da Zona Franca de Manaus (SOUZA ,2010). 
Nesse sentido, a importância que muitos pesquisadores atribuem a 
esses dois períodos acaba sombreando outros períodos históricos e 
econômicos, tanto anteriores quanto posteriores a esses, bem como 
outras versões desses fatos, os quais evidenciam a índole que esteve 
por trás de tais processos. Entretanto, os registros fotográficos apre-
sentados neste trabalho indicam que a história urbana de Manaus 
se inscreve em outra versão da História, a qual está profundamen-

te conectada com os seus ciclos econômicos mais festejados pelos 
postulantes da riqueza, caracterizando uma grande lacuna sobre as 
condições de vida das parcelas mais fragilizadas social e economica-
mente da sociedade nesses mesmos períodos.

Assim, a versão construída e mitificada da “Belle Époque” 
contribuiu para alienar a compreensão da realidade dos próprios ha-
bitantes de Manaus, constituindo uma espécie de “cortina de fuma-
ça” que dificultou o entendimento do processo de formação urbana 
e os respectivos interesses dos governantes responsáveis por essas 
intervenções urbanísticas. Tal narrativa e versão historiográfica dos 
fatos econômicos e históricos tentou apagar as memórias urbanas, 
as lutas populares e conflitos sociais que ocorreram na arena do ter-
ritório manauara, incluindo aqui as questões étnicas e raciais, pois a 
historiografia oficial enalteceu a cidade europeia, tanto a portuguesa 
quanto britânica e/ou francesa enquanto modelos a serem seguidos, 
deixando à margem – em um contexto literal –  no caso das margem 
dos rios e igarapés locais, as populações nativas, social e economi-
camente mais fragilizadas. Essa história de momentos de crise e de 
precariedade precisam ser revelados e discutidos, pois são partes 
indissociáveis dos processos de desenvolvimento de Manaus e do 
Amazonas, os quais expõem o papel dos governos municipal e es-
tadual.

Nesse contexto, a narrativa histórica que vem sendo repetida 
inúmeras vezes nos últimos anos foi de extrema importância para o 
estado, pois o mostra em seus momentos de maior atuação, mesmo 
que essa atuação tenha se dado de forma direcionada apenas às es-
feras mais favorecidas da cidade. Além disso, essas narrativas são 
apresentadas superficialmente, elencando os momentos e os pontos 
de vista que devem ser repercutidos ao longo dos anos. Mostrando 
um estado operante e modernizante, porém não mostrando a que 
custo. Segundo SCHWARCZ (2019), “[...] naturalizar a desigualdade, 
evadir-se do passado, é característica de governos autoritários, que 
não raro, lançam mão de narrativas edulcoradas como forma de pro-
moção do Estado e de manutenção do poder” (p. 19). 

No entendimento desta pesquisa, mais do que a manutenção 
do poder, que no caso do amplo período histórico analisado passou 
por diversos governos e momentos, o que foi cristalizado e reiterado 
dos registros de todos esses momentos foi o modo de naturalizar a 
desigualdade.

7   
Segundo OLIVEIRA (2010, p. 
32), mudas de seringueira foram 
levadas para Malásia e mais 
adiante passaram a disputar 
o mercado internacional da 
borracha natural, de modo que o 
preço dessa matéria-prima entra 
em declínio na Amazônia.
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1.2 Das Palafitas à “Cidade Flutuante”: os assentamen-
tos possíveis para os pobres da cidade

Com a crise econômica instaurada a partir de 1918, Manaus 
atravessou um intenso processo de esvaziamento da elite investi-
dora e uma concentração da população pobre e trabalhadora. Em 
sua grande maioria, esses últimos eram recém-chegados dos se-
ringais do interior do Estado do Amazonas. Um percentual dess-
es migrantes tinha origem nordestina e foi atraída para a Região 
Norte tanto pelos programas do Governo Federal que visavam ocu-
par a Amazônia quanto pelas inúmeras secas que ocorreram na 
Região Nordeste (VALLE, 2013). Muitos desses retirantes vieram à 
Amazônia com a promessa de que poderiam retornar aos seus lo-
cais de origem após o término da Segunda Guerra Mundial (1939 - 
1945). Vale destacar que a borracha foi uma “commodity” valorizada 
no mercado internacional no período, acarretando um aquecimento 
momentâneo do mercado da borracha8 na Região Norte do Brasil. 
Porém, os governos da época nunca cumpriram suas promessas, 
abandonando muitas famílias de seringueiros que foram deixadas 
à própria sorte quando a economia da borracha voltou a arrefecer.

Interessa focalizar que a decorrência desse momento históri-
co foi de crise social e econômica em Manaus, a qual a bibliografia 
costuma classificar como um período de estagnação. De fato, isso 
se confirma nas análises realizadas com o viés econômico e pro-
dutivo. No entanto, se for observado o fluxo migratório que Manaus 
experimentou nesse momento e as inúmeras transformações real-
izadas na cidade nas décadas seguintes, concluiu-se que essa es-
tagnação não ocorreu no meio urbano de Manaus (HEIMBECKER, 
2015).

Entretanto, o aumento da pobreza no município, o desem-
prego e a migração de populações vindas do interior do Amazo-
nas e de outros Estados para Manaus ocasionou um colapso na 
estrutura habitacional e urbana, a qual já estava corroída mesmo 
no abastado período anterior. Assim, a realidade desfigurou a “Paris 
dos Trópicos”, firmando a contragosto das elites locais a brasilidade 
profundamente carente de atenção e de políticas públicas ade-
quadas que a “Belle Époque” amazônica desconsiderou, deixando 
evidente que tal intervenção urbanística foi apenas uma aventura 
breve, superficial.

No mapa abaixo, de 1938, diferente do mapa de 1906 (Figura 3), 
o bairro de Constantinópolis e o bairro de São Raimundo já existiam. 
Releva observar, entretanto, que no mapa da Figura 11 – ver abaixo 
– estão demarcadas construções formais nesses bairros, porém não 
estão representadas em verdadeira grandeza – nesta cartografia em 
escala – as ocupações populares, de modo que essas áreas da ci-
dade estão distorcidas em relação ao que de fato havia em 1938. Já na 
imagem aérea abaixo, que data de 1925, é possível perceber no plano 
de fundo que o bairro de Constantinópolis tinha maior densidade de 
ocupação.

Ambos os bairros iniciaram a partir de ocupações portugue-
sas, parecidas com as do centro de Manaus. No bairro de Constan-
tinópolis, por exemplo, nota-se que havia um educandário lá, o qual 
deu origem ao nome popular do bairro. Mais tarde, esse bairro foi 
oficializado como bairro de Educandos (OLIVEIRA, 2007). Já no bair-
ro de São Raimundo, havia terras doadas à Igreja já no século XIX, a 
qual loteou terrenos para vendas e doações (FERNANDES, 2016).
 Observa-se que em ambos os bairros que na década de 1930 
havia um adensamento expressivo. Por não estarem inscritos na área 
urbana do Centro Histórico de Manaus, os moradores puderam con-

8   
Segundo MORAES (2011), em 
1943 o Governo de Getúlio 
Vargas lança um programa junto 
aos Estados Unidos da América, 
denominado SEMTA (Serviço Es-
pecial de Mobilização de Traba-
lhadores para Amazônia), com o 
objetivo de produzir borracha na-
tural, uma vez que a maior parte 
dos seringais asiáticos estavam 
sendo geridos pelos japoneses. 
Porém, dadas as dificuldades 
regionais a produção amazônica 
não foi satisfatória e o programa 
foi descontinuado após a retirada 
de investimentos externos.

Figura 9 – Mapa da Cidade de Manaus 
de 1938. Fonte: HEIMBECKER, 2014.
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struir suas casas com materiais disponíveis na natureza, sem sofrer 
represálias do poder público por causa do uso de materiais abundantes 
no local. Mais do que isso, por esses bairros situarem-se entre os lim-
ites das zonas urbana e rural, os habitantes conseguiam se expressar 
conforme as manifestações correntes desses dois universos técnicos e 
culturais distintos. Assim, deduz-se que trabalhar em áreas rurais – com 
a pesca, caça e plantios de alimentos – e vender mercadorias no centro 
da cidade devia fazer parte dos ritmos do cotidiano na época.

 Nesse sentido, como os preços da terra e dos aluguéis eram al-
tos, os segmentos mais pobres da população começaram a ser pressio-
nados para se deslocarem do centro da cidade em direção às franjas do 
município (COSTA, 2014). Porém, havia um grande desafio para quem 
aceitasse ocupar as áreas periféricas e mais distantes do território, em 
razão da falta de transporte público. Até 1950 Manaus contava apenas 
com as linhas de bonde do centro da cidade e mesmo depois que foram 
suspensos esses serviços, as primeiras linhas de ônibus públicos não 
cobriam a totalidade do território urbano (HEIMBECKER, 2015). Por tais 

motivos, tanto o bairro de São Raimundo quanto o bairro de Educandos 
– conforme é conhecido na atualidade – tornaram-se espaços alterna-
tivos passíveis de serem ocupados, pois estavam separados do centro 
apenas por seus respectivos igarapés, nos quais o transporte era feito 
por “catraias”9 . Sobre a geografia do centro de Manaus e esse tipo de 
transporte Moacir Andrade discorre:

"Em Manaus, existem dois grandes igarapés que 
cortam a cidade no sentido de norte a sul. O pri-
meiro é o igarapé do São Raimundo, que sepa-
ra aquele populoso bairro por uma largura de 
aproximadamente, duzentos metros. O segundo, 
o igarapé do Educandos, que se constituí de três 
tributários, o primeiro, o igarapé da primeira pon-
te, também conhecido como igarapé de Manaus, 
cuja nascente despontava nas proximidades do 
rio Tarumã e desembocava ao lado do Palácio Rio 
Negro; no chamado igarapé da segunda ponte, 
teve seu curso interrompido várias vezes ao longo 
do seu comprimento por aterros executados pela 
prefeitura de Manaus, para dar lugar ao prosse-
guimento das ruas Apurinã, Tarumã e Av. Leonar-
do Malcher, cujo trecho se chamava “buraco do 
pinto”, na Ramos Ferreira, Av. Ipixuna e finalmente 
Av. 7 de Setembro, por onde desliza sob uma pon-
te de pedra em estilo romano. A segunda, a partir 
da sua foz, no entroncamento com os igarapés da 
segunda ponte, também denominado igarapé da 
Rua Jonathas Pedrosa, e o igarapé da Cachoei-
rinha, o trecho até a sua confluência com o Rio 
Negro que era livre de pontes ou aterros, daí a 
necessidade dos catraieiros. A palavra catraia, é 
de origem portuguesa e veio para Manaus, com 
os primeiros navios de velas que aportaram aqui, 
com a abertura dos nossos portos para o mundo. 
Originalmente, a catraia era um pequeno barco à 
vela, que servia os transportes fluviais em Portu-
gal e colônias." [...] (ANDRADE, 1983, p. 71).

 
 
 

Figura 10 - Imagem aérea do centro 
de Manaus, com o igarapé do bairro 
de Educandos e o bairro de Constan-
tinópolis ao fundo, por volta de 1925.
Foto: Silvino Santo, Blog Manaus 
Sorriso, https://www.facebook.com/
Manaus-Sorriso-318107561622534/
photos/?ref=pageinternal, acesso 
05/07/2020.

9   
Segundo o Dicionário Brasileiro 
da Língua Portuguesa Michae-
lis, “catraia” significa “pequeno 
barco, normalmente utilizado em 
pequenos transportes de porto 
ou em pescarias [...]”. Para saber 
mais, ver <https://michaelis.uol.
com.br/palavra/w9zR/catraia/ >, 
acesso em março de 2021.
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Em ambos os bairros, as populações foram ocupando os ter-
renos possíveis, às vezes pagando por eles, tal como ocorreu no caso 
do bairro de São Raimundo, onde a Igreja vendeu pequenas glebas com 
preços baixos e em variadas parcelas, ainda no século XIX. Já no século 
XX, o bairro teve um adensamento após a construção de um matadou-
ro que gerou empregos para uma parte da população, estimulando o 
processo de habitação e nas respectivas construções do entorno do 
matadouro, conforme relatado no recorte abaixo de um jornal de época.

Já o bairro de Educandos, no século XIX foi loteado pelo estado 
para famílias abastadas usarem como chácaras e balneários. Mas essas 
famílias foram perdendo a posse sobre essas terras paulatinamente, ao 
longo do século XX. Essa propriedade foi apropriada constantemente, 
aos poucos, por populações vindas da Região Nordeste e do interior do 
Amazonas nas décadas de 1930, 40 e 50 (Jornal do Commercio, edição 
n°. 39683 apud AMAZONAS, 1996). Além disso, na década de 1950 
houve a transferência da zona de prostituição do “Cabaré do Chinelo” 
para o bairro do Educandos contribuindo ainda mais para a marginal-
ização deste território (OLIVEIRA, 2007 apud AMAZONAS, 1996).

Figura 11 – Porto de Catraias, no 
bairro de Constantinópolis em 1958. 
Fonte: Blog Manaus de Antigamente, 
2021, https://manausdeantigamente.
blogspot.com/search?q=porto+de+-
catraias+1958, acesso 07/07/2020. 

Figura 12 (direita) – Catraieiro fazendo 
travessia em 1960, com o bairro do 
São Raimundo ao fundo. Fonte: AN-
DRADE, 1984.

Figura 13 (esquerda) – Catraieiro. De-
senho: Moacir Andrade, 1976. Fonte: 
ANDRADE, 1983.

Figura 14 - Série de reportagens do 
Jornal do Commercio pelos 337 anos 
de Manaus, contando a história dos 
principais bairros, com destaque 
do bairro de São Raimundo na foto. 
Fonte: Jornal do Commercio, edição 
n°. 39683, 23 e 24 de outubro de 2006, 
http://memoria.bn.br/pdf/170054/
per170054200639683.pdf, acesso 
15/07/2020. 

Figura 15 – Foto do Matadouro do 
bairro de São Raimundo,
após o desmembramento parcial deu 
origem ao bairro da Glória,
por volta dos anos de 1960. 
Foto: Corrêa Lima, Instituto Durango 
Duarte, 2020 / https://idd.org.br/
iconografia/matadouro-publico-mu-
nicipal-de-manaus/#materia, acesso 
02/07/2020.
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Tanto o bairro de Educandos quanto o bairro do São Raimun-
do tiveram constituição geográfica em terras situadas nas margens 
do Rio Negro, onde emergiam – e ainda emergem – as praias nos 
períodos de menor vazão do Rio. Tal fenômeno natural é recorrente 
e conforma o que em Manaus a população chama de “beiradão” e 
corresponde às áreas de terra mais baixas que as cotas das águas 
dos rios que formam as praias de rio e igarapés.  Assim, como o 
Rio Negro tem um sistema de cheias e secas muito específico, com 
regime anual, o nível de suas águas permanece intermediário por 
aproximadamente seis meses, seco por algo em torno de três meses 
e cheio nos meses restantes de cada ano, de tal modo que as terras 
de “beiradão” – ou terras de várzea – tornam-se atraentes aos mais 
desfavorecidos social e economicamente. Foi por essa razão que 
a população dos bairros de São Raimundo e Educandos escolheu 
essas áreas para habitar, pois ao ser pressionada pelas autoridades 
governamentais para liberar as valorizadas e higienizadas terras al-
tas passou a ocupar as terras baixas mais próximas do centro da 
cidade.

Diante de tal contexto, importa ressaltar que as práticas de 
habitar próximas a água era comum à região amazônica (SOUZA, 
2010). Antes dos fatos históricos relatados houve em Manaus a 
ocorrência de episódios onde setores do Rio Negro e/ou seus aflu-
entes foram habitados. Porém, o caráter desses episódios era ma-
joritariamente transitório. Durante o período da borracha, por exem-
plo, em alguns momentos do ano chegavam grandes remessas de 
produtos oriundos do interior do Estado e, junto com essas remes-
sas, população flutuante passava semanas e até meses na capital 

do Amazonas, para comercializar tais produtos. Depois retornavam 
às suas comunidades de origem. Esse fluxo pendular de habitantes 
inaugurou as práticas de morar em barcos sobre as águas como 
uma alternativa (PINHEIRO, 1998; SOUZA, 2017). Assim, com uma 
mancha urbana central pequena e custo de terra elevado, Manaus 
de então adotou a solução aquática para possibilitar que seus habi-
tantes acessassem os consumidores dos espaços mais valorizado 
da cidade, onde havia infraestrutura e o era comércio bastante ativo.

A partir da década de 1930, a prática de ocupar e habitar as 
várzeas urbanas e as praias do Rio Negro tornou-se uma alternativa 
comum para parte da população. Foi um modo de habitar o Centro 
Histórico ou o seu entorno,  espaço que já havia se constituído num 
expressivo espaço de comércio e serviços. No entanto, estar próximo 
ao Rio contribuía no processo de subsistência de inúmeras famílias 
tanto quanto implicava situações desafiadoras a todos, pois lidar 
com as cheias do Rio não era algo trivial, já que o Rio Negro possui 
uma variação que pode chegar a 30 metros em cotas e 6 metros em 
altura. Valle (2013) enalteceu a coragem dos habitantes das margens 
do Rio Negro, comparando esse feito a outros fatos referenciados na 
historiografia:

Figura 16 – Fragmento da matéria 
de uma série de reportagens para 
comemorar os 337 anos de Manaus, 
relatando a história dos principais 
bairros da cidade, com destaque para 
o bairro de Educandos. 
Fonte: Jornal do Commercio, edição 
n°. 39683, 23 e 24 de outubro de 2006, 
http://memoria.bn.br/pdf/170054/
per170054200639683.pdf, acesso 
15/07/2020. 

Figura 17 – Revista o malho, 1935
Fonte: Biblioteca Nacional Dig-
ital / http://memoria.bn.br/
docreader/DocReader.aspx-
?bib=116300&Pesq=onde%20o%20
homem%20precisa%20de%20
guelras&pagfis=83648, acesso 
18/07/2020.
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"Justo porque vivemos o dilema da própria história 
brasileira da contradição e da oposição entre a mod-
ernidade e o atraso; não temos por que negar o que 
fomos. Não temos por que esquecer o que construí-
mos naquele momento específico. Não erigimos um 
Teatro de Óperas, mas conseguimos uma proeza tão 
mais complexa quanto essa: construímos uma cidade 
em cima das águas do Rio Negro." (VALLE, 2013, p. 
52).

As figuras abaixo ajudam a compreender o tamanho da 
proeza que foi construir sobre o Rio Negro e seus “beiradões”, pois 
a variação dos níveis das águas é gigantesca e muitas vezes sur-
preendia os ribeirinhos mais experimentados com volumes de água 
atípicos. Na figura 18 vemos a marcação do nível da água entre 1903 
e 1953. E nas figuras 19 e 20 vemos como a grande cheia de 1953 
afetou as palafitas da Orla do Amarelinho.
 A partir dos anos de 1940, o modo de ocupação ribeirinho 
chamou a atenção de fotógrafos, de revistas, de jornais e do próprio 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)10, os quais efetuaram registros fotográfi-
cos dessas localidades com alguma constância. 
Esses registros fotográficos são significativos, 
pois servem como material que possibilita ler 
a espacialidade e interpretar aspectos da ci-
dade em determinados momentos cronológicos, 
revelando como os habitantes viviam e quais 
eram os seus hábitos. Mais que isso, o fato de 
dispor de acervos fotográficos e cartográficos 
das décadas de 1940 a 1970 permitiu investigar 
as transformações urbanas, os adensamentos 
populacionais e explicitou as condições de hab-
itabilidade que começaram com características 
quase rurais, nas margens da cidade, bem como 
se deu a sua transformação em bairros e aglom-
erações urbanas de importante centralidade 
para as camadas populares de Manaus.

Figura 18 – Marcação dos níveis máxi-
mos do Rio Negro
em seu período de cheia entre 1903 – 
1953.
Fonte: Blog Manaus na História, 
https://www.facebook.com/manaus-
nahistoria2.0/photos/?ref=pageinter-
nal, acesso 08/07/2020.

10   
Durante os anos de 1953, 1954, 
1958, 1965 e 1968 foram feitos 
levantamentos fotográficos pelo 
IBGE sobre a cidade de Manaus, 
nesse acervo tem uma quantida-
de significativa de fotos focali-
zando as habitações ribeirinhas 
de Manaus. Segundo as datas e 
descrições das imagens da  bi-
blioteca iconográfica do próprio 
IBGE.

Figura 19 - Grande cheia do rio negro 
em 1953,palafitas antes da inundação, 
orla do amarelinho.
Foto: Autor Desconhecido, 1953, 
IBGE, https://biblioteca.ibge.gov.
br/index.php/biblioteca-cata-
logo?acervo=fotografia&campo=t-
odos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 16/05/2020.

Figura 20 - Grande cheia do rio negro 
em 1953, palafitas afundadas, orla do 
amarelinho. 
Fonte: Foto: Autor Desconhecido, 
1953, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 16/05/2020.
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As figuras acima evidenciam como foi a ocupação popular 
no bairro de Constantinópolis entre os anos de 1930 e 1940. Obser-
va-se, na figura 21, que toda a Rua Baixa da Égua era ocupada pela 
tipologia tradicional ribeirinha, constituída de casas de madeira, tel-
hado de duas águas feito com palha. Posteriormente, a palha foi 
substituída por telhas de amianto ou metálicas. Essas casas foram 
erguidas ligeiramente, do solo, com pouca ou nenhuma divisão in-
terna de cômodos. Já na figura seguinte, nota-se a ocupação em 
uma área de “beiradão”, onde algumas habitações situam-se ao 
nível da água do Rio e outras, ao fundo, em áreas de terra firme.

Mas, enfim, por que habitar as várzeas e os "beiradões" situ-
ados próximos ao Centro Histórico de Manaus? Esta foi uma das 
questões que motivou a realização da pesquisa e elaboração deste 
trabalho. A falta de solo urbano na área central da cidade e a aus-
ência de transporte público eram aspectos importantes para en-
tender tal questão, porém não era o suficiente para respondê-la. 
Afinal, também há uma questão cultural, o modo de vida carac-
terístico do interior do Estado do Amazonas que também respondia 
por ocupações dessa mesma tipologia habitacional no território. 
Além disso, havia um elemento importante a ser considerado, o 
qual contribuiria a responder à questão posta acima, através da 
iconografia foi possível observar muitos materiais pesqueiros. Essa 
constatação contribuiu na formulação da hipótese que essas terras 
foram ocupadas inicialmente por comunidades que viviam da pes-
ca. Outra atividade que respondia por esse tipo de ocupação, mui-
to desempenhada, principalmente pelas mulheres, era a ocupação 
profissional das lavadeiras de roupas, a qual também necessitava 
da proximidade da água corrente do rio. Ainda que posteriormente, 
a vida já bem urbanizada e com maior adensamento nas áreas de 
terra firme tenham descaracterizado o modo de vida que responde 
pela ocupação dos “beiradões”, descontinuando as atividades labo-
rais relativas à pesca e à lavagem de roupas.

 

Figura 21 – Localidade do bairro de 
Constantinópolis (atual Educandos) 
popularmente conhecido como “Baixa 
da Égua”, 1930.
Fonte: Instituto Durango Duarte, 
https://idd.org.br/?s=educan-
dos+1930, acesso 18/07/2020.

Figura 22 – “Beiradão” do bairro de 
Constantinópolis,
com suas casas ao nível da água e 
casas em terra firme, década de 1930.
Fonte: Blog Manaus Sorriso, 
https://www.facebook.com/
Manaus-Sorriso-318107561622534/
photos/?ref=pageinternal, acesso 
22/07/2020.
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Os primeiros dados fotográficos que foram acessados eram 
da década de 1940. Daquele período, retratado através de material 
iconográfico, foram observadas ocupações consolidadas nos “bei-
radões” e em áreas de terra firme, no bairro de Constantinópolis. 
Ao analisar tais imagens, foi realizado um exercício de imaginação 
tentando encontrar respostas para alguns aspectos relativos ao 
processo desse tipo de ocupação. Ou seja: esse processo iniciou 
por terra firme e depois foi para água? Houve ocupação em terra 
e na água paralelamente? Após a ocupação da terra firme ter se 
adensado, a comunidade passou a adensar também as áreas sobre 
a água?

Seja como for, a figura abaixo revelou algumas pistas sobre 
esse processo.

Com o propósito de compreender as dinâmicas territoriais e 
a evolução do processo de ocupação das áreas de várzeas, os “bei-
radões”, e setores do próprio Rio Negro situados no Centro Histórico 
de Manaus e seu entorno, expressos sob a forma de habitações flutu-

Figura 23 – Palafitas com Redes 
de Pesca, 1944. Fonte: Foto: Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=3, 
acesso 22/11/2019.

Figura 24 - Mulheres Lavando Roupa 
Com Palafitas Ao Fundo, 1944.
Fonte: Foto: Marcel Gautherot, 
Instituto Moreira Salles, https://acer-
vos.ims.com.br/portals/#/search?-
filtersStateId=6&page=3, acesso 
22/11/2019.

Figura 25 – Vista área parcial do bairro 
de Constantinópolis, 1950.
Fonte: Foto: Marcel Gautherot, Insti-
tuto Moreira Salles, https://acervos.
ims.com.br/portals/#/search?fil-
tersStateId=19, acesso 25/11/2019.
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antes, foi elaborado uma série de diagramas que buscaram esboçar 
e compreender essa forma peculiar de ocupar o espaço. O desafio 
era entender como a ocupação do “Beiradão” se alterou até formar a 
ocupação em flutuantes no Rio Negro, os quais posteriormente ficar-
am conhecidos pela população manauara como a “Cidade Flutuante”. 
Este é o que tema central do capítulo seguinte deste trabalho, o qual, 
segundo Souza (2010), a “Cidade Flutuante” corresponde a “[...] um 
conjunto de casas de madeira construídas sobre troncos de árvores 
capazes flutuarem sobre as águas do Rio Negro e igarapés da cidade 
de Manaus”.

Conforme SOUZA (2010) apud SERRA E CRUZ, a partir de 1920 
já havia relatos sobre essa tipologia de ocupação:

"O senhor João Aprígio, por exemplo, paraibano, em 
1964 declarou aos pesquisadores Serra e Cruz que, 
frente à difícil situação em que se encontrava sua 
família em 1920, resolveu “construir uma casa sobre 
troncos a fim de abrigar a família e poder continuar a 
alimentá-la, pois, o meu ganho era todo absorvido pela 
comida”. Essa casa era localizada no litoral do Educan-
dos." (SERRA E CRUZ apud SOUZA, 2010, p. 96).

Com o transcorrer dos 
anos e o aumento populacio-
nal de Manaus, a terra desse 
tipo de ocupação popular tor-
nou as habitações em palafit-
as um objeto de disputa cada 
vez mais intensa. Por esse mo-
tivo, aumentou o número de 
flutuantes paulatinamente, tal 
como o diagrama abaixo suge-
re. Ou seja: onde inicialmente 
havia um e outro pequeno atra-
cadouro, próximos às palafitas, 
deu lugar a uma aglomeração 
de habitações. Nesse sentido, 
para que pessoas dessas co-
munidades pudessem transi-
tar entre as palafitas e a terra 

firme, sobretudo nos períodos do ano em 
que o Rio Negro estivesse mais cheio, os 
habitantes construíam as “marombas”, 
que são pequenas pontes rústicas feitas 
de tábuas de madeira.

Para ajudar a compreender a 
territorialização das habitações nesses 
ambientes complexos de várzea foram 
produzidos uma série de diagramas, 
como os das figuras ao lado. O objeti-
vo era gerar análises gráficas a partir 
das fotografias e imagens aéreas que 
serão apresentadas a seguir, buscando 
reconstruir, mesmo que através de uma 

hipótese, as especificidades de território ocupado por habitações 
úmidas dentro do recorte estudado.

Na figura abaixo, relativa à década de 1960, verifica-se a 
consolidação do processo de territorialização em área urbanas de 
várzeas e dos “beiradões”. A figura apresenta o Igarapé do 

Figura 26 – Diagrama explicitando o 
provável processo de territorialização 
do bairro de constantinópolis (educan-
dos), com a hipótese da transformação 
de marombas em palafitas e habi-
tações sobre flutuantes.
Fonte: Elaboração própria, 2020.

Figura 27 (acima) – Diagrama em 
corte mostrando a topografia e como
as tipologias habitacionais se adap-
taram a ela, desde a terra até
 a água, na imagem o Rio está seco. 
Fonte: Elaboração própria, 2020.

Figura 28 (abaixo) – diagrama em 
corte mostrando a topografia e como 
as tipologias habitacionais se adap-
taram a ela, desde a terra até a água, 
na imagem o rio está cheio. 
Fonte: Elaboração própria, 2020.

Figura 29 – Imagem aérea da década 
de 1960, focalizando parcialmente o 
centro histórico de manaus, o igarapé 
do educan-dos e parcialmente o bairro 
de educandos.
Fonte: Instituto Durango Duarte / 
<https://idd.org.br/iconografia/ig-
arape-do-educandos/>, acesso em 
julho de 2020.
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Educandos, o qual estabelece a divisa entre o Centro Histórico de 
Manaus e o bairro de Educandos, onde constam ocupações for-
madas por palafitas na margem do Rio Negro e flutuantes sobre 
suas águas. É possível identificar nessa Figura a orla do Amarelin-
ho, nome popular dado ao “beiradão” do bairro, onde se formam as 
praias de frente para o Rio Negro, onde se estabeleceu uma ocu-
pação de palafitas enfileiradas, além de alguns flutuantes que se 
conectam tanto com a área da orla do Amarelinho quanto com as 
palafitas situadas na entrada do Igarapé de Educandos.

Já no Igarapé de São Raimundo, observou-se um processo 
semelhante ao da Orla do Amarelinho, porém com menos aparição 
de flutuantes diretamente no Rio Negro. No entanto, o bairro apre-
sentava ocupações mais intraurbanas, voltadas para o Igarapé do 

Figura 30 – Imagem aérea da década 
de 1960, focalizando parte do centro, o 
igarapé de são raimundo e o bairro.
Fonte: Elaboração própria, adapta-
da a partir de fotografia do Instituto 
Durango Duarte / https://idd.org.br/
iconografia/manaus-entre-o-passa-
do-e-o-presente/, acesso em julho de 
2020.

Figura 31 – Orla do bairro de são 
raimundo, na década de 1950
Fonte: Foto: Moacir de Andrade, 
Instituto Durango Duarte, https://
idd.org.br/iconografia/fotogra-
fia-da-orla-de-sao-raimundo/, acesso 
19/07/2020.

Figura 32 – Igarapé de são raimundo 
destacando palafitas e habiitações flu-
tuantes aglomedas no trecho inferior 
esquerdo da imagem da década de 
1960.
Fonte: Instituto Durango Duarte / 
<https://idd.org.br/iconografia/fo-
tografia-da-orla-de-sao-raimundo/>, 
acesso em julho de 2020.

Figura 33 – Igarapé de são raimundo, 
com destaque para aglomeração de 
palafitas e de flutuantes, em 1960. 
Foto: Côrrea Lima / Instituto Durango 
Duarte / <https://idd.org.br/iconogra-
fia/fotografia-da-orla-de-sao-raimun-
do/>, acesso em julho de 2020.
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São Raimundo, como é possível ver nas figuras anteriores.
Na figura 30, observa-se, ao lado esquerdo, um trecho do 

bairro de São Raimundo e, ao lado direito, um trecho do bairro de 
Aparecida conturbados com a área do Centro Histórico de Manaus, 
tendo entre esses trechos o igarapé de São Raimundo. Infelizmente 
a imagem não mostra toda extensão do igarapé. Se mostrasse, 
poderíamos observar outras tipologias de ocupação, entre as 
quais certamente estariam as habitações típicas das áreas úmidas. 
No entanto, essa imagem da década de 1960 apresenta algumas 
questões de interesse, tal como seguem destacadas abaixo.

As duas figuras acima mostram um modo singular de ocu-
par áreas de várzea em comparação aos assentamentos na orla 
do Rio Negro. Nos igarapés intraurbanos é possível observar que a 
profundidade das águas é bem menor, além de possuírem formas 
mais sinuosas ao contornar e conformar um outro tipo de várzea 
em relação ao beiradão do Rio Negro. Como as ocupações úmidas 
tinham o desafio de se estabelecerem nesses territórios complexos, 
constatou-se que os acidentes naturais topográficos e hidrográficos 
alteravam diretamente a tipologia de cada ocupação palafítica e/ou 
sobre flutuantes e suas implantações. No Igarapé de São Raimundo 
especificamente, verificou-se que houve a ocorrência de palafitas 
com pilares de madeira que eram mais baixos do que os pilares das 

palafitas da orla do Rio Negro, bem como havia um número menor 
de habitações sobre flutuantes. Os diagramas abaixo exploram al-
guns detalhes dessas ocupações.
 Releva notar que nas ocupações que tinham relevo mais 
suaves na topografia dos assentamentos úmidos da área do Ig-
arapé de São Raimundo, ocorria maior integração com o restante 
da cidade, as quais conferiam continuidade aos assentamentos de 
terra firme. Nesse sentido, essas ocorrências produziam algumas 
saliências nos territórios de várzea em períodos de maior seca do 
Rio Negro e dos igarapés. Na figura 32, não é possível perceber o 
limite entre as ocupações de terra firme e as ocupações sobre flu-
tuantes.

Além do caso do bairro de Constantinópolis e do caso do 
bairro de São Raimundo, há outros territórios que foram ocupados 
na mesma época, em igarapés que cortam o Centro da cidade, que 
são afluentes do Igarapé do Educandos. Nos Igarapés de Manaus 
,Bittencourt e Mestre Chico, houve ocupações que se articulavam 
com casarios ecléticos típicos do Centro de Manaus daquela época, 
situados bem próximos de ocupações palafíticas. Na Figura abaixo, 
é possível verificar a entrada de acesso ao Igarapé de Educandos e 
o ponto em que ele se ramifica em outros pequenos afluentes. Esse 
trecho de ramificações foi densamente ocupado por habitações 
palafíticas ou sobre flutuantes, conforme se constata nas Figuras 
abaixo:
 

Figura 34 – Diagrama de estudo sobre 
a ocupação da Figura 31, com palafitas 
em terra firme e outras em várzea.
Fonte: Elaboração própria, 2020

Figura 35 - diagrama da topografia e 
das tipologias habitacionais analisa-
das, distinguindo as de terra firme, as 
palafitas e a habitaçõessobre flutu-
antes em períodos em que o igarapé 
estava “seco”. Fonte: Elaboração 
própria, 2020

Figura 36 – Diagrama da topografia e 
das tipologias habitacionais analisa-
das, distinguindo as de terra firme, as 
palafitas e a habitações sobre flutu-
antes em períodos em que o igarapé 
estava “cheio”.
Fonte: Elaboração própria, 2020.



68 69

CAPITULO 1 - DA CIDADE EXCLUDENTE À OCUPAÇÃO DA ÁGUA COMO TERRITÓRIO HABITÁVEL (1890 - 1960) DAS PALAFITAS À “CIDADE FLUTUANTE”: OS ASSENTAMENTOS POSSÍVEIS PARA OS POBRES DA CIDADE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No Igarapé de Manaus e no Igarapé do Bittencourt haviam 
palafitas posicionadas com suas frentes voltadas para a rua e fun-
dos para o Igarapé. Muitas vezes essas palafitas foram alvo de mel-
horias estéticas em suas fachadas, comumente em materiais de 
alvenaria, para serem integradas à paisagem urbana dos casarios 
(COSTA, 2014), despindo-se de sua autêntica aparência popular.

Já no Igarapé Mestre Chico, verificou-se uma outra con-
figuração, a qual era encontrada nas proximidades das pontes da 
cidade, onde as palafitas ficavam abaixo do nível da ponte e das 
construções do entorno, de modo que essas ficavam parcialmente 
escondidas para quem trafegasse ao nível da rua. Como mostra o 
diagrama na página seguinte: 

Figura 37 – Imagem aérea da déca-
da de 1960, focalizando o igarapé do 
educandos e seus afluentes, vemos 
também a AV. Sete de setembro que é 
cortada por três pontes.
Fonte: Montagem: Elaboração própria, 
Instituto Durango Duarte, https://idd.
org.br/iconografia/manaus-entre-
o-passado-e-o-presente/, acesso 
29/07/2020

Figura 38 – trecho do igarapé de edu-
candos, com palafitas nas encostas “e 
flutuantes encalha-dos em período de 
seca, em 1950. 
Foto: Marcel Gautherot / Instituto 
Moreira Salles / <https://acervos.
ims.com.br/portals/#/search?fil-
tersStateId=19>, acesso em janeiro de 
2020.

Figura 39 – diagrama em corte 
destacando a topografia e como as 
tipologias habitacionais presentes no 
igarapé de manaus e no bittencourt 
se implantavam, destaque na palafita 
ao nível da calçada e o flutuante ao 
fundo.
Fonte: Elaboração própria, 2020. 

Figura 40 – Rua Major Gabriel, de um 
lado os casarios ecléticos, e do outro 
palafitas que dão fundo para o Igarapé 
de Manaus, década de 1960
Fonte: Blog Manaus Sorriso, 
https://www.facebook.com/
Manaus-Sorriso-318107561622534/
photos/?ref=page_internal, acesso 
22/09/2020.
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O principal intuito deste Capítulo foi demonstrar como os aumen-
tos populacionais decorrentes das crises de ciclos econômicos 
causaram migrações em massa para Manaus, as quais ampliaram 
o próprio crescimento natural da cidade a partir de 1920. Junto 
com esses aumentos demográficos, houve também incapacidade 
do estado – municipal, estadual e/ou federal – em equacionar 
adequadamente a questão da habitação popular, ocasionando o 
colapso desse sistema, com consequências severas para as cama-
das mais populares. Frente a tais circunstâncias, os mais pobres 
empreenderam soluções diversas para dispor de moradia, optando 
por ocupar espaços centrais, onde o preço da terra era menor ou 
nulo.

Nesse contexto, o presente Capítulo demonstra que habitar so-
bre as águas ou as várzeas urbanas consistia numa possibilidade 
otimizada para manter as camadas mais populares na centrali-
dade da cidade, próximos dos seus locais de trabalho e da área 
mais comercial de Manaus. Assim, entre as décadas de 1920 e 
1960, diversas comunidades ocuparam os territórios úmidos próx-
imos do Centro Histórico de Manaus paulatinamente. Na década 
de 1960, por exemplo, Manaus chegou a ter uma “Cidade Flutu-
ante”, que era na realidade um sistema complexo de habitações 
úmidas que se estendiam pelos territórios centrais e se conectava 
de forma aquática à cidade formal. Porém, mesmo no contexto da 
habitação sobre a água, é importante salientar que a morfologia 
do território está intimamente articulada com a questão tipológica 
da habitação. Assim, no território central de Manaus havia grande 
diversidade de palafitas, as quais variavam em relação ao modo de 
suas implantações, no número e no comprimento de seus pilares. 
Todo esse contexto é importante, pois contribui para um olhar 
mais atento e menos homogeneizante quanto a estas tipologias 
habitacionais. Essas questões serão exploradas no capítulo se-
guinte, referente a "Cidade Flutuante".

Figura 41 – Diagrama da topografia 
das tipologias habitacionais implanta-
das nas proximidades das pontes da 
cidade de Manaus.
Fonte: Elaboração própria, 2020.

Figura 42 – Imagem da ponte de ferro 
sobre o Igarapé Mestre Chico,com 
destaque para ocupações palafíticas 
da década de 1960.
Foto: Côrrea Lima / Acervo do Institu-
to Durango Duarte / 
<https://idd.org.br/iconografia/
ponte-benjamin-constant-sobre-o-ig-
arape-do-mestre-chico/#materia>, 
acesso em junho de 2020.

Figura 43 – Imagem da ponte de ferro 
que passa sobre o Igarapé Mestre Chi-
co, embaixo podemos ver ocupações 
palafíticas.
Foto: Côrrea Lima / Acervo do Insti-
tuto Durango Duarte / <https://idd.
org.br/page/2/?s=corr%C3%AAa+li-
ma+ponte>, acesso em junho 2020.
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CAPÍTULO 2

“CIDADE FLUTUANTE”: O ÁPICE DE UM SISTEMA TERRITORIAL 
COMPLEXO DE HABITAÇÃO SOBRE  A ÁGUA (1960 - 1970)

O capítulo 2 se dedica ao estudo da “Cidade Flutuante” de Manaus, um complexo de territóri-
os úmidos perto da área central da cidade que foi ocupado por habitações palafíticas e flutuantes 
até meados da década de 1970, quando começou a ser gradualmente desmanchado através de re-
moções feitas pelo estado. Compondo a bibliografia existente sobre o tema e também dos acervos 
fotográficos e de jornal pesquisados foi proposta uma historiografia e uma análise iconográfica sobre 
a “Cidade Flutuante”, buscando recompor algumas de suas principais características, e seu processo 
de crescimento e adensamento.

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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2.1 Historiografia e caracterização da "Cidade Flutuante"

A “Cidade Flutuante” de Manaus ficou conhecida por ser um 
conjunto de casas que foram construídas sobre troncos de madeira 
flutuantes na orla do centro de Manaus, próximas ao Mercado Adol-
pho Lisboa e a escadaria dos Remédios. Acerca de sua formação e 
localização HEIMBECKER (2014) discursa o seguinte:

[...] As explicações a respeito da “Cidade Flutuante” 
são diversas e é possível afirmar que se mesclam jus-
tificativas sociais e culturais para uma aproximação ao 
referido fenômeno, de modo como ocorreu neste con-
texto. A princípio foi conveniente a instalação de cons-
truções flutuantes para a realização de atividades co-
merciais, como de “varejista e atravessador”, próximo 
ao mercado municipal, que já estava completamente 
ocupado. (HEIMBECKER, 2014, p. 126).

Após o estudo apresentado no capítulo anterior este trabalho 
interpreta o fenômeno da “Cidade Flutuante” como o ápice de um 
sistema complexo de habitação sobre a água. Após a consolidação 
das habitações palafíticas nos “beiradões” e o aparecimento dos flu-
tuantes como uma alternativa que se desvinculava completamente 
da necessidade da terra urbana, temos o avanço desta tipologia pelo 
Rio Negro. Com o crescimento de Manaus da década de 1950 e 1960, 
o resultado foi o aparecimento deste aglomerado de casas flutuan-
tes em frente ao mercado municipal, que ficou conhecido como “Ci-
dade Flutuante”.

Para esta pesquisa, essa nomenclatura de “Cidade Flutuante” 
muitas vezes causa um entendimento dúbio, pois ora é usado para 
se falar do conjunto de habitações em territórios úmidos (SERRA E 
CRUZ, 1964) e ora para falar apenas sobre esse assentamento em 
frente ao Mercado Municipal (SOUZA, 2010; HEIMBECKER, 2014).

Essa imprecisão que partiu principalmente de interpretações 
e recortes que trabalhavam a "Cidade Flutuante" como um fenôme-
no pontual que ocorreu às margens da orla em frente ao Mercado 
Municipal contribuiu para a dificuldade de compreender como esta 
cidade singular surgiu. O entendimento deste ambiente como um 
processo de ocupação sobres águas que começou paulatinamente 

nos beiradões do Educandos e do São Raimundo e foi disputando 
espaço na zona comercial em frente ao Mercado Municipal, culmi-
nando no surgimento deste aglomerado que se auto denominou 
de cidade, nos possibilida uma análise que foge do entendimento 
de que este fenômeno urbano emergiu das águas do Rio Negro em 
algum momento e tomou o resto da cidade de Manaus de surpre-
sa. Nesse contexto, parece importante ter sempre em vista que a 
“Cidade Flutuante” faz parte desse universo de habitação aquática, 
muito característico da Manaus da primeira metade do século XX e 
que tem desdobramentos até o século XXI. No Mapa abaixo elabo-
rado por Serra e Cruz, vemos uma tentativa de espacializar os sítios 
onde haviam flutuantes pelos rios e igarapés de Manaus:Figura 44 - Localização dos flu-

tuantes de manaus na década de 
1960.
Fonte: Serra e Cruz, 1964.
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O mapeamento acima, feito por SERRA E CRUZ (1964) trás 
uma densidade ilustrativa para a "Cidade Flutuante", mesmo que 
sem os rigores técnicos de um mapeamento preciso, este trabalho 
é um importante testemunho das áreas de várzea ocupadas na re-
gião central de Manaus.

Apesar das questões apontadas sobre o surgimento da "Ci-
dade Flutuante é completamente explicável a surpresa e encanta-
mento que ela produz, por motivos diversos: densidade populacio-
nal, quantidade de serviços e comércio, engenhosidade construtiva, 
pela forma orgânica causada pela correnteza do rio, pelo modo de 
vida das populações que ali viviam, entre outros fatores. Sobre o 
significado e valores desta iniciativa HEIMBECKER (2014) mencio-
na o seguinte:

[...] Ao se fixarem nesse contexto, particularizando 
seu território no espaço urbano, homens e mulheres, 
produziram em alternativa a ordem urbana, um arran-
jo físico próprio, além de sociabilidades únicas. Mes-
mo que agissem em meio à condição de pauperismo 
ou carência relativa de meios materiais, puderam res-
ponder, a seu modo, às limitações e às condições que 
foram encontrando em habitar a cidade." (HEIMBER-
CKER, 2014, p. 127).

Parte da vivacidade e complexidade vista na “Cidade Flu-
tuante” do Mercado Municipal se dava por conta das dinâmicas do 
próprio mercado e da praia em frente a ele que foi completamente 
tomada por uma feira popular, para Moacir Andrade essa região: “É 
o ponto de integração do homem amazônico. É o encontro de todos 
os caboclos moradores nos diversos rios, paranás, igarapés, e lagos 
do Amazonas, que ali vão vender seus produtos.” (ANDRADE, 1983, 
p. 96). Ainda segundo este autor na região havia: barracas, barcos, 
estivadores carregando bananas, abridores de palha - que vendiam 
o material para a construção do telhado das casas populares, ven-
dedores de animais – vivos e empalhados, arte nativa e artesanato 
indígena, havia também diversos restaurantes servindo toda sorte 
de peixes comidos na região, além dos vendedores de frutas. Foi a 
partir desta praia que cresceu este núcleo da “Cidade Flutuante”, 
lentamente os flutuantes e barracas dos feirantes forem se conver-
tendo em flutuantes de uso misto e se unindo aos outros flutuan-
tes que já figuravam pela região do Educandos. Nas fotos abaixo 
vemos algumas imagens da feira da praia e de seus trabalhadores:

Figura 45 - A cidade flutuante de 
manaus em frente ao mercado 
municipal, 1960.
Fonte: SOUZA, 2010 apud Acervo 
de Otoni Mesquita.

Figura 46 – Estivador carregando 
bananas e barcos ao fundo, 1966.
Fonte: Foto: Marcel Gautherot, Institu-
to Moreira Salles, https://acervos.ims.
com.br/portals/#/search?filtersStateI-
d=24&page=8, acesso 22/01/2020
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Fruto da complexidade urbana que o território do 
mercado já apresentava, a “Cidade Flutuante” se des-
tacava por oferecer forte comércio e serviço. A citação 
a seguir discorre sobre a complexidade urbana a que a 
própria “cidade” abrigava à época:

[...] "os flutuantes ainda se justificaram 
como uma ‘cidade’ pelo fato de serem um 
território de diversas atividades comuns a 
Manaus na qual era morador, tanto que, 
para além da margem de seu quintal, so-
bre os igarapés e o rio Negro, prolifera-
vam segundo ele me contou: ‘flutuante de 
moradia, flutuante de comércio, de quase 
todo o tipo de comércio, estiva, ferragem, 
restaurante, gabinete de dentista, consul-
tório médico, drogarias, oficinas mecâni-
cas de concerto de motor marítimo, tinha 
tudo!" (JOÃO CESÁRIO apud SOUZA, 
2010, p. 153).

A Cidade Flutuante foi a resposta da população pobre de Ma-
naus frente a incapacidade de sucessivos governos estaduais e mu-
nicipais em proverem habitações populares adequadas no município 
(SOUZA, 2018). No entanto, com o passar dos anos e a consolidação 
dessas tipologias de ocupação as evidências da pobreza e de preca-
riedade constrangeram as autoridades públicas. Tais evidências eram 
focalizadas em matérias de revistas nacionais e internacionais, ofere-
cendo ao mundo essas ocupações como algo exótico e surpreendente 
no que havia de positivo, assim como no que havia de insalubre e ver-
gonhoso. A revista “O Cruzeiro”, por exemplo, tratava a Cidade Flutuan-
te de Manaus como a “Veneza Brasileira”, exortando o seu exotismo. 
Sobre a “Cidade Flutuante” há o seguinte registro, referente a 1969:

"A cidade flutuante assim nasceu e cresceu enquanto 
os administradores dormiam para serem despertados 
vinte anos depois pela curiosidade dos turistas e pelas 
reportagens das grandes revistas nacionais que passa-
ram a explorar o inédito e o pitoresco. Deste modo ela 
adquiriu notoriedade internacional, partilhando da fama 
do Teatro Amazonas como símbolos de duas eras que se 
distanciam no tempo, mas que se confundem em suas 
raízes e origens." (SAMUEL BENCHIMOL apud SOUZA, 
2010, p. 28)”.

Figura 47 – Canoas carregadas de 
frutas e legumes, 1950.
Fonte: Foto: Marcel Gautherot, Institu-
to Moreira Salles, https://acervos.ims.
com.br/portals/#/search?filtersStateI-
d=24&page=1, acesso 22/01/2020

Figura 48 – feira da praia do mercado, 
1950
Fonte: Foto: Marcel Gautherot, Institu-
to Moreira Salles, https://acervos.ims.
com.br/portals/#/search?filtersStateI-
d=24&page=2, acesso 22/01/2020

Figura 49 – Vendedores de laranja, 
praia do mercado grande, desenhado 
por moacir de andrade em 1976.
Fonte: ANDRADE, 1983.
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As aglomerações urbanas sobre as águas dos rios e igara-
pés manauaras começaram aos poucos, como uma alternativa para 
habitar os espaços centrais de Manaus, porém transformaram-se 
em uma expressiva parcela da cidade apartada do poder público. 
Na década de 1960, por exemplo, a “Cidade Flutuante” de Manaus 
era informal e mantinha um nível considerável de independência 
do poder público. Nesse sentido, havia comércio próprio e alguns 
serviços que permitiam relações de troca com o restante da comu-
nidade da cidade num fluxo tal que garantia a reprodução constan-
te desse modo de vida em um ambiente complexo e insalubre. À 
parte toda singularidade, por sinal bastante expressiva, o exotismo 
promovido por revistas e jornais atraiu muitos fotógrafos e curiosos. 
Contudo, é necessário desmistificar esse olhar idealizado. A Histó-
ria da “Cidade Flutuante” de Manaus é uma história de abandono, 
de sobrevivência, luta e resistência popular contra o estado antir-
republicano, antidemocrático e antipopular. É mais um capítulo da 
História da Insurgência Popular no Brasil e no Amazonas.

Tal contexto social, econômico e político são bastante con-
flituosos e instigaram um viés investigativo para essa pesquisa, in-
ventariando e expondo parcelas de acervos fotográficos e jornalís-
ticos que retrataram essas aglomerações da insurgência. Acessar 
o acervo do Jornal do Commercio – que foi o principal jornal diário 
de Manaus por mais de um século, por exemplo, permitiu consta-

tar que a “Cidade Flutuante” de Manaus atraiu a atenção de um 
público externo ao Amazonas antes de merecer qualquer atenção 
local. Nesse sentido, entre 1920 e 1960 houve um silêncio sepul-
cral sobre esse tema. As primeiras reportagens que focalizavam a 
“Cidade Flutuante” datam da década de 1960, conforme consta na 
Tabela 1. Ou seja: por quarenta anos havia menções sobre a “Cida-
de Flutuante” nos jornais apenas nos classificados, para compra e 
venda de casas e outros serviços, mas nenhum deles entrevistou 
seus habitantes ou expressou positiva ou negativamente os valores 
culturais e sociais desse assentamento. Contudo, ao longo deste 
capítulo segue sistematizado as reportagens significativas para  o 
objeto desta pesquisa:

Ano Número Tema da Reportagem
1959 16871 Favelas Aquáticas

1960 17261
Verdadeira Cidade 
Flutuante na Orla de 

Manaus

1963 18136
“Cidade Flutuante”: 

Sombrio quadro social 
que se aproxima das 

favelas sul
1964 18462 A luta sobre as favelas
1964 18472 Plano Habitacional

1964 18523 Proibida a construção 
de flutuantes

1964 18526 Está sendo planejada a 
limpeza da área fluvial

1964 18550 “Operação Limpeza” na 
orla marítima continua

1964 18565
Cem milhões para 

extinguir a “Cidade Flu-
tuante” e instalar Núcleo 

Agrícola

1965 18672
Decreto governamen-
tal institui a Comissão 
Executiva de Extinção 

da CF

1965 18693 Em Petrópolis o primeiro 
núcleo residencial

1965 18744 Habitação e Escola

1965 18867
Capitania dos Portos 
conclui a campanha de 
extinção da “CF”: êxito

Muitas destas reportagens da década de 1960 apresentavam 
um teor acentuado de violência contra a “Cidade Flutuante” e os 
demais assentamentos palafíticos nos rios e igarapés de Manaus: 

Figura 50 –  Vista parcial da cidade 
flutuante de manaus.
Fonte: Revista “O Cruzeiro”, n°. 
35, junho de 1963, http://memo-
ria.bn.br/docreader/DocReader.
aspx?bib=003581&pagfis=1479, 
acesso 24/07/2020.

Tabela 1 – reportagens sobre a “cidade 
flutuante” no jornal do commercio, do 
período de 1959 até 1967. Fonte: Laris-
sa Gabrielle da Silva, 2019.
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Uma das preocupações que se manifestam nas matérias 
do Jornal do Commercio era a questão desses assentamentos te-
rem desconfigurado a cidade de Manaus. A questão relativa ao 
lixo jogado nos rios e igarapés também era motivo de constan-
te preocupação. Porém, o tratamento dado aos moradores desses 
locais era sempre desrespeitoso. Tal fato se agravou significativa-
mente após o Golpe Militar de 1964 e a implantação da Ditadura 
Militar no Brasil. A partir desse momento, a Cidade Flutuante pas-

sou a figurar nas matérias com maior dramaticidade, potencializando 
a questão da segurança pública e os riscos para população que não 
residia nesses assentamentos.
 Ainda que os fragmentos de matérias dos jornais da época 
não tenham boa qualidade gráfica, é possível depreender que o tom 
das matérias era policial e militar contra os assentamentos com pa-
lafitas e nos “beiradões”, sobretudo contra a “Cidade Flutuante” do 
Mercado Municipal.

O fragmento da matéria do Jornal do Commercio apresentada 
na Figura abaixo é sintomático, pois o título indica como a elite de 
Manaus percebia os territórios aquáticos da cidade, ao tratar o fenô-
meno da habitação popular como uma “luta contra as favelas”. Sobre 
essa matéria, segue transcrito um trecho da respectiva reportagem:

[...] Manaus, pela inadvertência das autoridades, tem 
sofrido a longo dos anos com o enfeiamento dos mo-
cambos e das favelas que se alinham preferentemente 
nos flutuantes. Tem perdido por consequência, o seu 

Figura 51 – Reportagem do jornal 
do Commercio de 1959.
Fonte: Jornal do Commer-
cio, edição n°. 16871, http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per170054195916871.pdf, acesso 
15/07/2020.

Figura 52 – Reportagem do jornal 
do Commercio de 1960.
Fonte: Jornal do Commercio, 
edição n°. 17261, de 1960. http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per170054196017261.pdf, acesso 
19/08/2020.

Figura 53 – Reportagem do jornal do 
Commercio de 1964.
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n°. 16871, http://memoria.bn.br/
pdf/170054/per170054195916871.pdf, 
acesso 15/07/2020.
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embelezamento e o sentido de cidade progressista, 
além de se tornado desumana [...]. Aí estão a Cidade 
Flutuante, onde já vive uma população numerosa e 
sempre crescente, e as barracas que se espraiam às 
margens de todos os igarapés que circundam Manaus. 
Esses igarapés, com um plano urbanístico, dariam um 
aspecto além de saudável, bonito para esta metrópole 
tropical. Pelo contrário, entretanto, vêm servindo para a 
proliferação dos mocambos, que quebram a harmonia 
da vivência social da cidade [...] (Jornal do Commercio, 
edição n°. 18462, de julho de 1964).

De acordo com os estudiosos SOUZA (2010) e SALAZAR 
(1985), a “Cidade Flutuante” – em seu conjunto, juntos aos “beira-
dões” e palafitas – de Manaus chegou a ter uma população de apro-
ximadamente 12.000 pessoas no seu auge, na década de 1960. SA-
LAZAR (1985) utilizou dados coletados anteriormente por SERRA E 
CRUZ (1964) e por LENZ (1966), os quais havia traçado perfis da “Ci-
dade Flutuante”, e de seus moradores e dos ritmos do seu cotidiano.

Os dados abaixo contribuem para formar uma impressão so-
bre o que foi a “Cidade Flutuante” de Manaus e quem eram e como 
viviam os seus habitantes. Explicita, também, o padrão de vida precá-
rio das habitações improvisadas, as quais eram bastante pequenas 
para o número de pessoas que habitavam cada unidade residencial. 
Os dados também apontam que havia poucos velhos habitando os 
flutuantes, e que mesmo em número elevado, as crianças não eram 
maioria. Esses dois grupos eram os mais expostos ao risco de afoga-
mento, segundo SALAZAR (1985). Sobre a aparência geral da “Cida-
de Flutuante”, o artista Moacir Andrade (1983) descreveu o seguinte:

[...] Na década de sessenta, todo litoral da cidade, da 
foz do igarapé do Educandos até quase em frente ao 
Mercado Municipal, Adolpho Lisboa, estendia-se a já 
cognominada “Cidade Flutuante”, com mais de três mil 
casas, todas construídas sobre toros de Ucuúba, Pa-
viúba, Envira ou Morototó com uma média de 10 me-
tros de comprimento e um diâmetro médio de 0,70 cm 
(setenta centímetros). As casas geralmente de madei-
ra, cobertas de palha ou alumínio medindo em média 
nove metros de comprimento por cinco de largura. 
Todas as casas flutuantes são construídas à madeira 
das do litoral (refere-se às casas dos beiradões); São, 
entretanto, mais largas e mais baixas para conseguir 
estabilidade quando da ocasião de banzeiro, provoca-

dos pela passagem de grandes embarcações ou por 
temporais que sempre aparecem principalmente nas 
transições do verão para o inverno. Em média, as ca-
sas residenciais tinham três compartimentos de três 
por cinco metros e a altura do pé direito de dois me-
tros ou dois metros e meio. [...] / Os proprietários das 
casas flutuantes, tinham cuidado especial em apenas 
aplicar material leve na sua construção, para obterem 
o máximo de flutuação e consequentemente mais car-
ga que depositavam sempre num ponto médio da casa 
para a permanência do equilíbrio. Algumas dessas vi-
vendas existentes nos muitos tributários, são dotadas 
de um prolongamento na parte posterior, onde a dona 
de casa lava sua roupa e dá banho nas crianças que 
aproveitam para pular n’água, um pequeno quadrado 
de mais ou menos um metro de cada lado que é utiliza-
do pelos moradores para servir de banheiro e sanitário 
(ANDRADE, 1983, p. 106).

Localidade do assenta-
mento

N°. de casas % casas/local

Cidade Flutuante 881 41,07
Igarapé São Raimundo 246 11,47
Igarapé São Vicente 104 4,8
Igarapé Educandos 914 42,61

Total 2.145 100,00

Dimensão 
Flutuantes (m2)

Adulto   Criança   Total

4 x 7 7 8 15
3 x 5 4 7 11
3 x 4 7 2 9
2 x 3 3 7 10

Idade N°. de pessoas Percentual do total
0 - 6 1.927 19,69
7 - 14 1.188 12,14
15 - 19 1.640 16,75
20 - 59 4.981 50,89

Acima de 60 52 0,53
Total 9.788 100,00

Tabela 2 – Número de unidades 
flutuantes por assentamento em rio ou 
igarapé.
Fonte: Serra e Cruz apud Salazar, 
1985.

Tabela 3 – Caracterização da metra-
gem e número de habitantesem al-
guns flutuantes visitados em pesquisa 
de campo
Fonte: Serra e Cruz apud Salazar, 
1985.

Tabela 4 – Dados demográficos dos 
habitantes dos flutuantes por idade.
Fonte: Serra e Cruz apud Salazar, 
1985.
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Empresas comerciais estabelecidas 
na Cidade Flutuante

Estiva 45
Bar e restaurante 38

Bazar 22
Compra de produtos 22

Mercearia 20
Compradora de juta 5

Malharia 2
Drogaria 1
Armarinho 1
Colchoaria 1

Total 157

Lugar de origem
(por Região e Es-

tados)
Cidade Flutuante Igarapés Total

Não respondeu 1,1  - 0,4
Sergipe e Piauí 17,8 11,4 13,7
Maranhão e Pará 7,8 6,0 6,7
Outros Estado do 

Norte
4,4 4.0 4,2

Amazonas 67,8 78,0 74,2
Outro 1,1 0,6 0,8
Total 100,00 100,00 100,00

A citação de ANDRADE (1983, p. 106), as tabelas e respec-
tivos dados acima indicam um perfil aproximado da “Cidade Flu-
tuante” de Manaus e de quem eram os respectivos habitantes. Se-
gundo Salazar (1985), o maior medo das famílias que habitavam 
nessa condição era o de afogamentos – principalmente de idosos 
e crianças - esses eram os grupos mais expostos e vulneráveis a 
este tipo de risco. Esse autor também menciona que haviam pou-
cos trabalhos anteriores sobre esse tema e que os que existiam ten-
diam a romantizar o estilo de vida tão próximo das águas, os quais 
atribuíam esse modo de habitação às culturas tradicionais cabo-
clas e/ou ribeirinhas. Salazar (1985) entende que tal compreensão 
idealizada e pouco investigada se pautava na retórica recorrente 
sobre os ambientes rurais, onde as unidades habitacionais e seus 
assentamentos não eram causadores de impactos ambientais ne-
gativos, permitindo que os habitantes usufruíssem de bens naturais 

abundantes e fáceis de serem obtidos para subsistência, o lazer e 
o transporte, sem grandes adversidades. Contudo, essa percepção 
da realidade estava equivocada em grande medida, pois alguns da-
queles assentamentos eram densamente ocupados e todos eram 
desprovidos de serviços públicos essenciais – como saneamento 
básico, por exemplo – onde provavelmente ocorreram óbitos ou re-
dução drástica de expectativa de vida por conta dessa carência.

Tal como se pode deduzir no caso específico do sistema conhe-
cido como “Cidade Flutuante”, a condição de vida dos habitantes era 
próxima ao que se verifica nas favelas da atualidade nas diversas cida-
des e Regiões do Brasil. Para ANDRADE (1984), as favelas flutuantes 
e palafíticas de Manaus haviam sido “trazidas” do Rio de Janeiro, onde 
essa prática habitacional já estava consolidada e era constantemente 
comentada. Assim, um olhar de hoje em relação à história pregressa 

sobre a falta de investimento público para os segmentos mais popu-
lares da sociedade, a solução habitacional adotada por essas popula-
ções – seja em Manaus, no Rio de Janeiro ou em outras cidades – cos-
tumam ser a alternativa possível, quase sempre na forma de invasão, 
ocupação à revelia do estado e a autoconstrução.

Nesse sentido, além do bioma Floresta Amazônica, o que di-
ferencia o relatado sobre Manaus de outras favelas do Brasil foi a in-
vasão sobre as águas, distinguindo-se de locais onde as ocupações 
ocorreram em terra firme. Essa constatação não é nova. O fragmento 
da notícia acima indica que a precariedade das unidades habitacionais 
da “Cidade Flutuante” de Manaus era conhecida em 1963. SALAZAR 
(1985) apurou tal constatação, ao recuperar um outro estudo:

Tabela 5 – Dados referentes aos usos 
comerciais nos flutuantes de Manaus. 
Fonte: Serra e Cruz apud Salazar, 
1985.

Tabela 6 - Origem dos chefes de famí-
lia antes de habitar a cidade flutuante 
de Manaus.
Fonte: Serra e Cruz apud Salazar, 
198511

11   Releva destacar que esta 
tabela faz referência ao local 
de onde as famílias migraram 
para Manaus. Naquele período, 
muitos indivíduos da Região 
Nordeste do país migraram para 
Região Norte, constituindo novas 
famílias, entre as quais muitas 
pessoas se declaravam ama-
zonenses independentemente 
da miscigenação que houve ou 
do local de suas origens. Assim, 
muitas famílias que habitavam a 
“Cidade Flutuante” veio do inte-
rior do Estado e dos seringais.

Figura 54 - Fragmento de matéria do 
jornal do Commercio, 1963.
Fonte: Jornal do Commercio, edição n°. 
18136, de 1963. http://memoria.bn.br/
pdf/170054/per170054196318136.pdf, 
acesso 19/10/2020.
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“As casas são pequenas; geralmente de uma ou duas 
peças, onde habitam grande número de pessoas. Am-
bientes mal acomodados, insalubres e reduzidos. Não 
há um mínimo de conforto e bem-estar que chegue a 
tornar suportável o ambiente; em lugares que mal dá 
para dormir duas pessoas, dormem sete, oito, nove e 
até mais seres humanos. A promiscuidade é total [...] O 
homem convive na mesma peça da casa com o gato, o 
porco e outros animais, como se pertencessem a mes-
ma espécie [...]. O grande número de troncos [de árvo-
res] de enormes proporções nas camadas superiores da 
água impedem que a mesma tenha curso livre ficando 
praticamente parada [...]. Com a água parada, os deje-
tos dos animais flutuam entre as casas [...]. Mas, o ho-
mem, com aquela água poluída faz sua comida, seu café 
e mata a sua sede” (Serra e Cruz apud Salazar, 1985, p. 
66 / 77).

O fragmento da notícia acima expõe as adversidades cotidia-
nas que desafiavam os habitantes da “Cidade Flutuante”. Num outro 
estudo mencionado por Salazar (1985), consta que os moradores dos 
flutuantes não bebiam a água do rio nas proximidades da própria casa, 
optando por ir buscar água potável nas torneiras da cidade ou na parte 
do Rio Negro situada entre as margens, por ser onde havia maior cor-
renteza. Acentuando o quadro de precariedade, não havia energia elé-
trica na “Cidade Flutuante”. Por esse motivo, os habitantes utilizavam 
lamparinas a querosene e não tiveram acesso à geladeira; nenhuma 
família possuía aparelho sanitário, de espécie alguma; para cozinhar 
eram utilizados fogareiros a carvão (LENZ apud SALAZAR, 1985). Ou-
tra descrição dos flutuantes:

Não se pode qualificar os cômodos dos flutuantes com 
um termo preciso, porque eles são usados indistinta-
mente para as mesmas funções – sala, quarto e cozinha. 
A sala, o quarto e a cozinha servem como dormitório. A 
média de cômodos por flutuante é de 2,565 cômodos. 
Da população total, 11,3% das famílias residem em ha-
bitações de um cômodo apenas; 35% em dois cômo-
dos; 42% em três cômodos; 9,7% em quatro cômodos e 
apenas 2,5% em cinco cômodos (LENZ apud SALAZAR, 
1985, p. 72).

No trecho acima temos uma ideia de como era uma casa pa-
lafítica ou flutuante em Manaus. Ambas não se diferenciavam muito

quanto a sua estruturação interna. Em ambos os casos, tanto das 
palafitas quanto dos flutuantes, o equilíbrio era primordial para que 
a casa oferecesse uma segunrança e estabilidade mínima para os 
seus moradores, de modo que não era possível ter muitos móveis. 
Além disso, os cômodos se convertiam facilmente durante o dia e 
a noite, de acordo com as necessidades das famílias. Divisórias, 
quando utilizadas, poderiam ser facilmente colocadas ou removi-
das. A técnica construtiva em madeira, possibilitava tais mudanças.

Após o estudo apresentado acima sobre a caracterização 
historiográfica da "Cidade Flutuante"adentraremos a parte final 
deste capítulo que se aprofunda na iconografia para compreender 
o processo de constituição e consolidação dos espaços aquáticos 
e de várzea estudados.
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2.2 Iconografia, Cronologia e Território: a "Cidade Flu-
tuante"através da fotografia

A construção deste capítulo partiu do intuito de dissecar o 
conteúdo iconográfico pesquisado, buscando através dessas aná-
lises novas pistas sobre a “Cidade Flutuante” e os beiradões da 
cidade de Manaus. Com a união do acervo do fotógrafo Marcel 
Gautherot (Instituto Moreira Sales) e do IBGE, temos imagens en-
tre os anos de 1944 a 1966, a organização desse material por lo-
calização e temporalidade ajudaram a compreender os processos 
e transformações vividos nesses territórios, como adensamentos 
e expansões.

Para construir esta análise foram compostos painéis de im-
agens, com o objetivo de criar grupos de imagens a serem anali-
sadas conjuntamente. Esses grupos foram criados através de cat-
egorias territoriais e temporais.A tentativa de cartografar essas 
imagens aconteceu por um viés interpretativo e particular deste 
trabalho, que pelas ferramentas utilizadas não pretendia buscar a 
precisão geográfica, uma vez que não utilizou ferramentas como 
georreferenciamento ou outras pesquisas de campo mais preci-
sas.

 Porém, através da própria análise das imagens foi pos-
sível diferenciar algumas questões com olhar atento. Pois as fo-
tografias do IBGE possuem em seu banco de dados legendas 
que contemplam o local onde cada imagem foi feita. O acervo 
de Marcel Gautherot não possui essas mesmas legendas, mas 
através das comparações com as imagens feitas pelo IBGE é pos-
sível localizar algumas das imagens feitas por Gautherot. Nesse 
contexto, mesmo que sem precisão, a identificação aproximada 
do local onde as fotografias foram tomadas contribuiu para a in-
terpretação iconográfica apresentada a seguir.

O mapa abaixo produzido sobre uma imagem aérea de 
Manaus da década de 1960, procurou demarcar as áreas dos bei-
radões palafíticos e dos assentamentos flutuantes. Além da análise 
da própria imagem aérea esse mapa buscou como referência a Fig-
ura 43, que foi o mapeamento produzido por SERRA E CRUZ (1964) 
dos territórios aquáticos de Manaus. Através de ambas as imagens 
é possível identificar que a ocupação no Igarapé do Educandos é 
muito mais densa do que a ocupação na área do Igarapé do São 

Raimundo. Assim, a região da orla do Educandos, do Igarapé do 
Educandos, com as suas ramificações (Igarapé de Manaus, Bitten-
court e Mestre Chico), até a frente do Mercado Municipal – onde 
estava localizado o núcleo principal da Cidade Flutuante – formam 
os locais também mais fotagrafados, e por isso, mais analisados 
neste capítulo.

Figura 55 – Mapa da orla e dos bairros 
centrais de Manaus. Em verde – Orla 
(beiradão) do São Raimundo; em azul 
– Igarapé do São Raimundo; em rosa 
– Igarapé do São Vicente; em laranja 
– Cidade Flutuante; em roxo – Igara-
pé do Educandos e seus afluentes, 
da esquerda para direita, Igarapé de 
Manaus, Igarapé Bittencourt, Igarapé 

Mestre Chico e Igarapé do Quarenta; 
em Amarelo – Orla do Amarelinho. 
Fonte: Montagem: Elaboração própria, 
Instituto Durango Duarte, https://idd.
org.br/iconografia/manaus-entre-
o-passado-e-o-presente/, acesso 
29/07/2020.
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Figura 56 – Composição de fotografias 
de palafitas na Orla do Amarelinho/
Educandos,  em tempo cronológi-
co.Fonte: (Imagens 1,2 e 4) Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=21&page=9, 
acesso 10/10/2020; (imagens 3 e 
5): Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.

1. 1944 2. 1950

3. 1953 4. 1958

5. 1965

Figura 57 – Composição de fotogra-
fias de palafitas próximas a Orla do 
Amarelinho/Educandos em tempo 
cronológico.Fonte: (Imagens 1,2, 
3 e 4) Marcel Gautherot, Institu-
to Moreira Salles, https://acervos.
ims.com.br/portals/#/search?fil-
tersStateId=6&page=3, https://
acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=21&page=9, 
acesso 10/10/2020.  (imagem 3) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.

1. 1944 2. 1950

4. 19583. 1953
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2. 19501. 1944

3. 1953 4. 1958

5. 1965

Figura 59 - Composição de fotografias 
de flutuantes e palafitas durante o 
período de seca no Igarapé do Edu-
candos, em tempo cronológico.
Fonte: (Imagens 1, 2 e 4) Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=21&page=8, 
acesso 10/10/2020; (imagens 3 e 
5) Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.

1. 1944 2. 1950

3. 1953 4. 1958

5. 1965

Figura 58 – Composição de fotografias 
de palafitas na Orla do Amarelinho/
Educandos,  em tempo cronológi-
co.Fonte: (Imagens 1,2 e 4) Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=21&page=9, 
acesso 10/10/2020; (imagens 3 e 
5): Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.
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2. 19501. 1944

Figura 61 – Composição de fotografias 
da "Cidade Flutuante" em frente ao 
Mercado Municipal.
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=4, 
acesso 10/10/2020; (Imagens 3, 5) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-

ta=, acesso 10/10/2020.

3. 1953 4. 1958

5. 1965 6. 1966

Figura 60 – Composição de fotografias 
da "Cidade Flutuante" em frente ao 
Mercado Municipal.
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=4, 
acesso 10/10/2020; (Imagens 3, 5) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-

ta=, acesso 10/10/2020.

2. 19501. 1944

3. 1953 4. 1958

5. 1965 6.  1966
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Figura 62 – Composição de fotogra-
fias de flutuantes na saída do Igarapé 
do Educandos para o Rio Negro,  em 
tempo cronológico.
Fonte: (Imagens 1, 2, 4 e 6) Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=4, 
acesso 10/10/2020; (Imagens 3, 5) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.

Figura 63  – Composição de fotogra-
fias de flutuantes na saída do Igarapé 
do Educandos para o Rio Negro,  em 
tempo cronológico.
Fonte: (Imagens 1, 2, 4 e 6) Marcel 
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=4, 
acesso 10/10/2020; (Imagens 3, 5) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&tex-
to=manaus&digital=false&fraseexa-
ta=, acesso 10/10/2020.

1. 1944 1. 1944

4. 1958 4. 19583. 1953 3. 1953

2. 1950 2. 1950

6. 1966 6. 19665. 1965 5. 1965
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Sobre as composições iconográficas mostradas acima o 
que mais surpreende é o fato de em 1944 os territórios úmidos em 
Manaus já estavam bastante consolidados, ao menos na região do 
Educandos. As fotos da Orla do Amarelinho já mostram densidade 
de palafitas em suas encostas, sendo muito parecidas com as ima-
gens feitas nos anos seguintes, observar a figura 56. Nas imagens 
de 1944 a 1958 aparecem poucos flutuantes nesta região, porém na 
imagem de 1965 já é possível observar alguns.

Quanto aos flutuantes, desde 1944 é possível perceber nas 
imagens que as habitações não estavam isoladas, mostrando que já 
havia um contexto de habitações flutuantes próximas umas as out-
ras. Porém, se vê muitos barcos próximos e espaçamentos entre as 
casas, que não pareciam estar conectadas entre si neste momento. 
Já em 1950, podemos ver na figura 59 um trecho de “marombas”, 
que era o nome utilizado para as rústicas pontes de madeira utiliza-
das na conexão entre os flutuantes e a terra ou dos flutuantes entre 
si. Tanto as imagens produzidas em 1944 quanto as produzidas em 
1950 são de Marcel Gautherot.

As imagens de 1953 foram produzidas pelos fotógrafos do 
IBGE e possuem uma maneira diferente de enquadrar o ambiente. 
Nessas fotos vemos um zoom mais aproximado que enfoca algo em 
específico, procurando menos enfocar o ambiente e o contexto por 
inteiro. Assim, essas imagens servem para constatar a e continui-
dade deste tipo de habitação na região do Educandos.

As fotografias de 1958 são também de Marcel Gautherot, e 
trazem um contexto coletivo ainda mais forte. Se em 1950 (figura 
61) vimos um flutuante fotografado isoladamente em um momento 
de seca do rio, não vemos mais isso nas fotografias a partir de 1958, 
que estão sempre representando um conjunto de casas flutuantes, 
uma próxima a outra, transmitindo de maneira mais intensa o senti-
mento de que Gautherot estava fotografando uma cidade.

As imagens dos fotógrafos do IBGE de 1965 trazem essa 
visão coletiva da “Cidade Flutuante”, focalizando bastante as pes-
soas e seus modos de vida, nessas imagens o aglomerado de ca-
sas é bastante expressivo. Também é possível ver as “marombas” 
que passaram a ter um caráter de rua. As fotografias de Gautherot 
de 1966 compartilham esse olhar para os aglomerados de casas, a 
proximidade entre elas, as janelas que se observam e que trazem 
características comuns de qualquer cidade onde há adensamento.

Figura 64 –  Composição de fotogra-
fias da "Cidade Flutuante" em frente ao 
Mercado Municipal.
Gautherot, Instituto Moreira Salles, 
https://acervos.ims.com.br/portals/#/
search?filtersStateId=6&page=4, 
acesso 10/10/2020; (Imagens 3, 5) 
Tibor Jablonsky, Lúcio de Castro 
Soares, IBGE, https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/biblioteca-cat-
alogo?acervo=fotografia&cam-
po=todos&notqry=&opeqry=&-
texto=manaus&digital=false&-
fraseexata=, acesso 10/10/2020.

5. 1965 1. 1966

2. 19501. 1944

4. 19583. 1953
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RESUMO DO CAPÍTULO

CAPÍTULO 3

A VIOLÊNCIA NOS PROCESSOS DE DETERRITORIALIZAÇÃO
DAS HABITAÇÕES SOBRE AS ÁGUAS: A PRECARIEDADE
DESLOCADA PARA A PERIFERIA (1970 - 2007)

O capítulo 3 se dedica aos processos de remoções de palafitas e flutuantes da área central 
de Manaus, que ocorreu de forma violenta e antidemocrática. A consequência deste processo ger-
ou um espraiamento da pobreza urbana no território da cidade de Manaus, pois o governo apenas 
periferizou as famílias que habitavam as áreas úmidas, sem oferecer melhorias significativas nos 
serviços públicos. Ao longo dos anos de 1980 até 2000, dois projetos foram importantes para essa 
reurbanização da cidade, o projeto da Manaus Moderna que foi um plano ambicioso e longe em 
sua execução e o PROSAMIM, que foi o último projeto relevante de Manaus, que drenou e aterrou 
igarapés para a construção de parques e habitações populares.

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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3.1 Ditadura Militar, remoção da “Cidade Flutuante” do 
Mercado Municipal e a reterritorialização periférica

Com o golpe de Estado de 1964 e a implantação da ditadura 
militar no Brasil, um novo momento teve curso na História do Ama-
zonas. Os governos estaduais anteriores à ditadura militar haviam 
perdido vitalidade com a crise econômica que se arrastava desde o 
período áureo da borracha (1920 - 1964). Desde então, o Estado do 
Amazonas encontrava-se desalinhado e deslocado da esfera na-
cional do poder público, mesmo havendo tentativas do governo fe-
deral em dinamizar a economia da Região Norte com os planos da 
Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA)12 não foi possível alcançar o desenvolvimento pretendido 
(LEITÃO, 2009). Todavia, após o golpe de Estado de 1964, o governo 
federal fortaleceu sua ligação com o governo do Amazonas e com o 
governo municipal de Manaus. Nesse momento, a Amazônia voltou 
a ter importância no cenário nacional, em razão de estratégias mi-
litares estabelecidas para conservar as fronteiras nacionais e fixar 
brasileiros no Norte do Brasil.

Com a retomada do controle da Amazônia pelo governo fe-
deral, houve um momento de maior afirmação política, com a inten-
ção de gerar uma nova dinâmica econômica e, com isso, de inte-
gração nacional com os estados amazônicos brasileiros. Sobre os 
projetos militares para Região Amazônica, LEITÃO (2009) descreve 
o seguinte:

É nesse sentido que o processo de ocupação e 
integração do território amazônico no governo militar 
é designado por Oliveira (1994) como momento 
de “Reconquista da Amazônia”, em virtude da raiz 
autoritária da intervenção estatal que se desenvolveu. 
Autoritária não só nos termos do regime ditatorial, 
mas sobretudo pela violência desencadeada pelas 
políticas de governo e pelos grandes projetos de 
desenvolvimento que, segundo o autor, não levaram 
em consideração as populações tradicionalmente 
estabelecidas na Amazônia, nem as diferenças 
axiológicas e culturais no território regional (LEITÃO, 
2009, p. 120).

Um dos principais projetos defendidos pela ditadura para 
dinamizar a Região Norte e ocupar a Amazônia Ocidental, foi ins-
taurar a Zona Franca de Manaus (ZFM), a qual deu uma nova vitali-
dade para Manaus ao instalar a sede de um novo distrito industrial. 
Sobre esse projeto, SOUZA (2019) destaca alguns elementos:

A criação da Zona Franca de Manaus (ZFM), desde 
seu início, teve como público-alvo os mercados do 
Sul e Sudeste, em detrimento ao atendimento das de-
mandas de consumo locais. A ZFM é modelo de de-
senvolvimento econômico implantado pelo governo 
brasileiro objetivando viabilizar uma base econômica 
na Amazônia Ocidental, promover a melhor integra-
ção produtiva e social dessa região ao país, garantin-
do a soberania nacional sobre suas fronteiras. Atual-
mente sua região de abrangência se estende pelos 
estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e 
Amapá, e com atividades concentradas no setor co-
mercial, agropecuário e industrial. O setor industrial, o 
mais representativo, opera a partir do Polo Industrial 
de Manaus (PIM), com mais de 600 indústrias de alta 
tecnologia (SOUZA, 2019, p. 47).

O projeto da ZFM deve ser entendido como uma intervenção 
colonizadora, a qual potencializou atores sociais externos à Manaus 
e ao Amazonas, frustrando os interesses por autonomia da popula-
ção local. Porém, o projeto da ZFM foi totalmente assimilado pelas 
elites de Manaus e do Amazonas, por entenderem que se tratava 
de uma grande oportunidade para recolocar suas cidades nova-
mente no caminho da ordem e do progresso. Para Manaus, a ZFM 
ofereceu a chance de retomar protagonismo político através de um 
novo período de pujança econômica do seu novo distrito industrial, 
mitigando o saudosismo anacrônico e longínquo do passado perío-
do áureo da borracha que foi remoído por décadas nas memórias 
dessas elites. A reportagem da Figura abaixo, publicada no Jornal 
do Commercio de 1967 indica essa mentalidade, ao afirmar um re-
nascimento econômico para o Estado do Amazonas e para a cidade 
de Manaus.
 

12 “O Plano de Valorização da 
Amazônia, criado pela Constituição 
de 1946, teve sua discussão reiniciada 
em 1950 com a posse do Presidente 
Getúlio Vargas que convocou uma 
Conferência Técnico Administrativo 
para estudar e debater assuntos rela-
tivos ao processo de desenvolvimento 
da Amazônia. / Em sua Mensagem de 
1952 ao Congresso Nacional infor-
mou da conclusão dos estudos, e 
da elaboração de um Projeto de Lei, 
que resultou na Lei n_ 1.806, sancio-
nada em 06/01/1953, que instituía o 
Plano de Valorização Econômica da 
Amazônia e em seu art. 22, criava 
a Superintendência do Plano de 
Valorização Econômica da Amazônia 
(SPVEA)”. Para saber mais, ver <www.
gov.br/sudam/pt-br/acesso-a-infor-
macoes/institucional/historico-su-
dam>, acessado em fevereiro de 2021).
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Sobre a instalação da Zona Franca de Manaus e as con-
sequências que essa causou à cidade de Manaus, SOUZA (2019) 
aponta o seguinte:

A partir de 1967, um decreto presidencial transformou 
Manaus em Zona Franca, imediatamente instalando 
uma série de indústrias e anunciando uma oferta de 
50 mil empregos. No que tange à divisão do traba-
lho, as indústrias da Zona Franca operavam as fases 
finais de montagem e acabamento do produto – fa-
ses estas que exigiam um número maior de mão de 
obra. / Aproveitando a legislação, essas indústrias se 
estabeleceram numa área da cidade de Manaus, no 
chamado Distrito Industrial, onde receberam terre-
nos a preços irrisórios, totalmente urbanizados, como 
nenhum conjunto habitacional supostamente para 
pessoas de baixa renda recebeu [...] Eram indústrias 
que tudo trouxeram de fora, da tecnologia ao capital 
majoritário, e que do Amazonas apenas aproveitaram 
a mão de obra barata e os privilégios institucionais. 
Com essa estrutura industrial altamente artificial, a 
Amazônia Ocidental teve o seu quinhão da política de 
integração nacional. A promessa de 50 mil empregos 
não se cumpriu, mas ajudou a provocar uma explosão 
demográfica em Manaus. De cerca de 150 mil habi-
tantes em 1968, a cidade pulou para 600 mil em 1975 
(SOUZA, 2019, p. 313).

No trecho acima, Souza (2019) aborda as consequências que 
o projeto da Zona Franca acarretou para o meio urbano de Manaus. 

A cidade que já sofria com a falta de planejamento e habitação para 
as camadas mais populares, após o decreto que instaurou a Zona 
Franca, passou a atrair numerosas famílias em busca de emprego e 
moradia. Contudo, o planejamento empreendido pelos governos fe-
deral, estadual e municipal na implementação do Polo Industrial de 
Manaus (PIM) não se irradiou para o restante da cidade, não con-
templou o planejamento de bairros operários, não implantou um 
sistema de transporte público e coletivo, entre outros. Para SOUZA 
(2019) a implementação da Zona Franca ofereceu à Manaus bem 
menos em termos de melhoria de serviços públicos que o período 
da borracha no início do século XX. As autoridades desconsidera-
ram que os operários das fábricas instaladas em Manaus, além de 
trabalhar, precisavam de moradia.

Para além das consequências urbanas ocasionadas pela im-
plantação da Zona Franca para Manaus, já havia uma conjuntura 
social e habitacional bastante conturbada – conforme mencionado 
nos Capítulos anteriores - sobretudo com a consolidação dos ter-
ritórios úmidos como local de moradia e com a “Cidade Flutuante” 
de Manaus. Essa conjuntura foi alterada no pós-golpe militar, pois 
ideais higienistas e saneadores passaram a estar presentes de um 
modo mais enfático. Nesse período, o Estado utilizou de meios re-
pressivos para remover moradores de suas precárias habitações 
nas proximidades do Porto de Manaus. Assim, em 1964, o governo 
do Estado do Amazonas, exercido por Arthur César Ferreira Reis, 
decretou autocraticamente o fim da “Cidade Flutuante” de Manaus. 
Porém, apesar da violência governamental aplicada em diversas 
tentativas de remoção dessas comunidades, houve resistência po-
pular, resultando em alguma sobrevida à “Cidade Flutuante” até 
meados de 1967.

SOUZA (2010) reitera essa compreensão dos fatos, afirman-
do que “[...] apesar das ações de força e truculência, pós-64, os 
moradores de flutuantes ainda resistiram por mais dois anos” (p. 
321). Algumas pessoas de mais idade ainda lembram desses episó-
dios em Manaus, os quais são confirmados através de um fragmen-
to de uma entrevista com um habitante da “Cidade Flutuante”: “– 
Lembro mesmo do barulho, ‘pool!’, que fazia quando o cabo de aço 
do rebocador da Capitania [dos Portos] arrastava o flutuante pela 
sua ‘cumeeira’, arrasando, por completo, as instalações das casas” 
(CHAMMA apud SOUZA, 2010, p. 315).

Figura 65 – Reportagem publica-
da no Jornal do Commercio
sobre a ZFM, em 1967. Fonte: 
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n°. 19529 de 1967 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per170054_1967_19529.pdf>, 
com acesso em setembro de 
2020.
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Os avisos da Capitania dos Portos, publicados no Jornal do 
Commercio de 1964, confirmam o quanto foi violento o processo 
de remoção das famílias que habitavam a “Cidade Flutuante” de 
Manaus. Foi algo bastante evidente, a ponto da ação de remover as 

famílias do local terem sido mencionadas pelo jornalismo da época 
como “Operação limpeza da Orla do Rio Negro e seus afluentes”, 
conforme se verifica na Figura 68. Nesse contexto, a população da 
“Cidade Flutuante” de Manaus foi tratada como um estorvo, pois as 
autoridades públicas alinhadas com ditadura militar entendiam que 
a população assentada por tantas décadas na “Cidade Flutuante” 
precisava ser removida para que a orla do Rio Negro nas proximi-
dades do Centro Histórico de Manaus fosse “higienizada”. Tal “lim-
peza” se deu por questões específicas, ligadas intimamente com 
a necessidade de retomarem o território fluvial da orla da cidade, 
para atender os interesses políticos e econômicos que a ditadura 
militar e seus aliados tinham naquele período.

O interesse do governo era retomar a hegemonia nos interes-
ses políticos e econômicos e o regramento sobre a cidade de Ma-
naus, já que ao longo dos anos de existência da “Cidade Flutuante” 
haviam sido tomados pelo povo. Para a capital da Zona Franca, a 
qual abriria suas portas para o mundo, receberia importações e fa-
ria exportações dos produtos fabricados no PIM da ZFM, o ideal era 
que o Porto de Manaus – a porta de entrada para as embarcações 
que subiam o Rio Negro, vindas do Oceano Atlântico – tivesse uma 
imagem de desenvolvimento e prosperidade econômica. Assim, a 
“Cidade Flutuante” de Manaus foi entendida como um obstáculo 
que atrapalhava tal objetivo (SOUZA, 2010).

Conforme descrito anteriormente, a “Cidade Flutuante” de 
Manaus era composta de casas instaladas sobre madeiras que flu-
tuavam nas águas do Rio Negro e afluentes. Por ser considerada 
singular à época, a “Cidade Flutuante” de Manaus causou grande 
repercussão e foi objeto de muitos estudos. Um deles foi deman-
dado pelo governador Arthur Reis, do Estado do Amazonas (HEIM-
BECKER, 2014). A reportagem abaixo, publicada pelo “O Jornal” de 
1964, focalizou essa iniciativa do governador Arthur César Reis e da 
Capitania dos Portos como grandiosa, alertando os leitores sobre a 
péssima propaganda que a “Cidade Flutuante” fazia sobre Manaus 
– e do país como um todo – no estrangeiro.

As palafitas eram ancoradas na terra firme das áreas de vár-
zea e é possível que esses assentamentos não fossem de interesse 
para os governos militares em razão de estarem majoritariamente 
situados em igarapés de menor visibilidade que a “Cidade Flutuan-
te”do Mercado Municipal. Essa hipótese talvez explique a razão 

Figura 66 - Fragmento de matéria 
do Jornal do Commercio, em 1963. 
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n°. 18523 de 1963 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401964018523.pdf>, 
acesso em setembro de 2020 

Figura 67 - Fragmento do título de 
matéria publicado no
Jornal do Commercio, em 1964. 
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n°. 18526 de 1964 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401964018526.pdf>, 
acesso em outubro de 2020.

Figura 68 - Matéria sobre os tra-
balhos de remoção
da “Cidade Flutuante” de Manaus, 
1964. Fonte: Jornal do Com-
mercio, edição n°. 18526, http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401964018526.pdf, aces-
so 22/10/2020.
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dessas habitações terem persistido desde aquela época, conse-
guindo permanecer nos mesmos locais até o século XXI – em maio-
ria. Esse fato parece demonstrar que as autoridades da década de 
1960 removeram a “Cidade Flutuante” de Manaus com brutalidade 
por se tratar de uma área central e muito valorizada. Assim, conjec-
turar que a permanência das palafitas instaladas em áreas que não 
tinham valor para os projetos dos governos municipal, estadual e 
federal parece uma hipótese válida. 

Contudo, mesmo na década de 1960, as autoridades públi-
cas decidiram qual seria o futuro das palafitas, após analisarem as 
possíveis alternativas governamentais em termos de provisão habi-
tacional por parte do estado. A matéria do Jornal do Commercio da-
quele período – ver a Figura 70 – demonstra que as palafitas eram 
entendidas como um problema, de modo que a solução assumida 
pelas autoridades públicas foi a construção de conjuntos habitacio-
nais pela COHAB - AM (Companhia de Habitação) (HEIMBECKER, 
2014).

Entretanto, essa nova abordagem de projeto urbanístico 
para Manaus não contemplou a população em larga medida, ca-
racterizando uma questão dialética, pois a cidade havia amargado 
a pobreza nos cinquenta e sete anos anteriores a criação da ZFM, o 
que resultou numa perda do glamour da Manaus da “Belle Époque” 
antes disso e, à sombra de tantos descasos sociais e reveses eco-
nômicos, causados pelos projetos do próprio Estado, a população 

local contabilizou um grande percentual de favelados por décadas. 
Nesse contexto, quitar tal prejuízo social, acumulados por décadas 
de ausência de investimentos em habitações populares, em in-
fraestrutura urbana e serviços públicos essenciais para as cama-
das mais populares mostrou-se uma tarefa de grandes proporções, 
tornando-se cada vez mais desafiador a cada década de demandas 

FIGURA 69 – Reportagem de 
O Jornal, em 1964. Fonte: Blog 
Manaus de Antigamente, https://
manausdeantigamente.blogspot.
com/2013/04/a-cidade-flutuante-
-da-manaus-antiga.html, acesso 
17/10/2020.

Figura 70 – Matéria publicada no 
Jornal do Commercio, em 1964. 
Fonte: Jornal do Commercio, 
edição n°. 18526, de 1964, http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401964018526.pdf, aces-
so 22/10/2020.
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sociais não enfrentadas adequadamente e represadas (HEINBE-
CKER, 2014, p. 136). Nesse sentido, a História mostra que o poder 
público tinha na década de 1960 um grande desafio a ser equacio-
nado, optando para tanto pela remoção de doze mil pessoas da que 
habitavam a “Cidade Flutuante” de Manaus, que à época corres-
pondia quase a 10% da população manauara. Além disso, esse con-
tingente humano foi assentado em outros territórios urbanizados 
em terra firme e distantes da área central da cidade, contingente 
esse que era ampliado pelas novas famílias que não paravam de 
chegar em Manaus, atraídas pelas promessas da ZFM anunciadas 
nacionalmente.

De acordo com Heimbecker, a demografia de Manaus apre-
sentava os seguintes números:

Ano Habitantes
1940 106.799
1950 139.620
1960 175.343
1970 314.197
1980 642.492

Nos anos seguintes foram implementados conjuntos habita-
cionais, através da incorporação de programas nacionais de habi-
tação, como COHAB, e linhas de crédito do BNH (Banco Nacional 
de Habitação) (MATOS, 1999, p. 12). Porém, apesar dos esforços 
empreendidos, a necessidade por habitações populares em Ma-
naus era bem superior à velocidade, a capacidade e o interesse do 
governo em atender a demanda de novas unidades habitacionais, 
conforme se verifica nos estudos de SALAZAR (1985) e HEIMBE-
CKER (2014). Além disso, os conjuntos habitacionais que foram 
construídos acabaram sendo ocupados pela classe média ascen-
dente, concursados do serviço público e colaboradores dos políti-
cos locais (SALAZAR, 1985; HEIMBECKER, 2014).

De todo modo, a implantação da ZFM reinaugura uma práti-
ca recorrente desde a década de 1920 em Manaus, a qual ocorreu 
nos ciclos de urbanização da cidade desde então até os dias atuais. 
Ao analisarmos o conjunto desses ciclos constata-se que se trata 
de um permanente processo de periferização da cidade. Visto em 
detalhes, verificou-se que até à década de 1960 a cidade de Manaus 
foi bastante compacta, tendo o Centro Histórico como a principal 

espacialidade, a qual mantinha proximidade com alguns bairros re-
sidenciais. Porém, para reassentar grande número de famílias que 
antes habitavam as orlas dos rios e igarapés da cidade, o poder pú-
blico adotou a estratégia de construir novos bairros, ocasionando 
novos vetores para o crescimento da mancha urbana de Manaus. 
Tal processo é importante e demanda mais estudos e análise, já 
que a Manaus atual é uma cidade com consideráveis proporções e 
pouca densidade populacional. Esse caráter contínuo de criação de 
novos bairros, cada vez mais distantes do Centro, tem transformado 
a cidade radicalmente ao longo dos últimos sessenta anos.

Esse processo de periferização já tinha sido estudado por 
SALAZAR (1985), HEIMBECKER (2014), entre outros pesquisadores. 
Nesses estudos o que chama atenção e poderemos analisar – ver 
abaixo a Figura 71 – é que os conjuntos habitacionais construídos 
pelo governo nesse período tiveram um papel extremamente 
importante, determinando os vetores de crescimento da cidade nas 
décadas seguintes. Tanto o Conjunto Habitacional do bairro Raiz, 
quanto o Conjunto Habitacional do bairro de Flores (HEIMBECKER, 
2014, p. 118) – que foram construídos para abrigar a população 
removida da “Cidade Flutuante” – estavam fora da mancha urbana 
da cidade de então. Em relação a isso, a tabela abaixo mostra a 
distância entre os principais novos bairros que receberam os des-
territorializados da “Cidade Flutuante” do Mercado Municipal de 
Manaus e o Centro Histórico da cidade. 

Bairro Distância (em km) Data de criação
Santa Luzia 2,4 1940

São Raimundo 2,4 1920
Morro da Liberdade 2,8 1950

São Lázaro 3,4 1960
Conjunto Costa e Silva 3,4 1960

Crespo 3,6 1960
Lagoa Verde 3,8 1970

Jardim dos Barés 3,8 1965
São Jorge 4,0 1920

Vitória Régia 4,0 1960
Vila da Prata 4,4 1970
Compensa 5,6 1970

Conjunto de Flores 7,0 1967
Alvorada 7,0 1970

Tabela 7 – Demografia de Ma-
naus. Fonte: HEIMBECKER, 2014, 
p. 139.

Tabela 8 – Distância dos princi-
pais bairros criados para receber 
moradores da “Cidade Flutuante” 
da Escadaria dos Remédios.
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Observar essas distâncias possibilita compreender duas 
contradições importantes, pois as autoridades governamentais ti-
nham como principal justificativa para a remoção da “Cidade Flu-
tuante” de Manaus questões ligadas à necessidade de higienização 
da moradia e o modo de vida dos habitantes de baixa renda da 
cidade. Assim, para prover habitação, o estado entregou o Conjunto 
Habitacional do bairro da Raíz com diversos problemas relativos 
ao abastecimento de água, ao saneamento de esgotos e ao trans-
porte público, tal como o trecho da citação abaixo confirma, o qual 
foi estudado por SALAZAR (1985) e investigado por HEIMBECKER 
(2014):

‘A partir de suas pesquisas, também afirma que o con-
junto, nesse caso da Raiz, quando implantado, era to-
talmente desprovido de abastecimento de água e luz, 
além do que os ônibus passavam muito distante do lo-
cal onde foram situadas as residências e que as áreas 
de circulação de pedestres não haviam sido acaba-
das. Os moradores circulavam em meio a matagais. 
Não havia água encanada, e os serviços para dotar 
o conjunto de infraestrutura foram realizados muito 
tempo depois da implantação do projeto.” (HEIMBE-
CKER, 2014, p. 124).

As figura 72 ilustram as questões elencadas na página ao lado.

Observa-se, acima, a localização dos dois Conjuntos Habi-
tacionais citados. Principalmente o caso do Conjunto Habitacional 
do bairro de Flores, situado a noroeste de onde ficava a “Cidade 
Flutuante”. Constata-se, portanto, o quanto esse Conjunto Habita-
cional estava distante do Centro. No entanto, é nesse contexto que 
se evidencia a segunda contradição mencionada. Os moradores 
da “Cidade Flutuante” ocuparam trechos úmidos da área central 
da cidade com o intuito de estar próximos do setor comercial e de 
prestação de serviços mais dinâmico da cidade, consolidando seu 
trabalho, sustento e relações de pertencimento e vizinhança ao 
longo de anos nesses locais. Contudo, a solução das autoridades 
governamentais foi removê-los das localidades centrais da cidade 
– reservadas silenciosamente aos interesses da ZFM – , deslocan-
do as comunidades dos territórios úmidos para territórios em terra 
firme distantes do Centro da cidade com a promessa de que teriam 
uma vida mais digna. Entretanto, para adquirir suas casas nesse 
Conjunto Habitacional, tais comunidades populares tiveram de as-
sumir um financiamento, endividando-se. Releva ter em mente nes-

Figura 71 – Mapa mostrando a 
ocupação de Manaus até
a década de 1950 (em cinza) 
e a Ocupação Pós-1950 (em 
tracejado). Em vermelho vemos 
os conjuntos habitacionais da 
Raiz e de Flores. Fonte: HEIM-
BECKER, 2014, p. 128.

Figura 72 – Fotografia do Con-
junto Habitacional de Flores, Em 
1958. Fonte: IBGE,
<https://biblioteca.ibge.
gov.br/index.php/bibliote-
ca-catalogo?view=deta-
lhes&id=46952>,
acesso em julho de 2021.
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nesse momento que as comunidades removidas tinham moradias 
em palafitas e flutuantes nas áreas centrais da cidade, ocupando-as 
sem ter de pagar pela terra, capilarizando-se social e economica-
mente onde escolheram habitar.

Em muitos casos, a solução adotada pelas autoridades go-
vernamentais não atendeu a necessidade dos moradores removidos 
da “Cidade Flutuante”, pois eles sofriam com consequências legais 
quando não efetuavam o pagamento de parcelas do financiamento 
por uma residência nesses conjuntos habitacionais. Nesses casos, 
houve processos de desapropriação e, posteriormente, o retorno do 
morador penalizado a condição inicial, de autoconstrução em “bei-
radões” de rios e afluentes, em igarapés ou em novos bairros sem 
infraestrutura (SALAZAR, 1985). Tal processo culminou no espalha-
mento da precariedade urbana pela cidade em várias localidades, 
sem resolvê-la. Assim, a solução adotada pelos governantes para 
dissolver a “Cidade Flutuante” nada mais foi que transferir o que 
antes era uma favela sobre as águas para a terra firme. Contudo, 
esse processo violento de remoções efetivou um desenlace comu-
nitário. Ao desterritorializar (HAESBAERT, 2003) as populações das 
áreas úmidas para terra firme, sem dispor de um plano urbanístico 
republicano, democrático e eficiente, as autoridades governamen-
tais abortaram a coesão social, laboral e afetiva de comunidades 
que se formaram gradualmente durante quase cinquenta anos na 
orla do Rio Negro, interrompendo abrupta e violentamente dinâmi-
cas antropológicas, sociológicas e econômicas de um modo singu-
lar de se habitar em Manaus. Enfim, o que antes era um único bairro 
foi dividido em inúmeros novos bairros e conjuntos habitacionais. 
Nesse contexto, esse processo enriqueceu uma parcela da socie-
dade manauara alinhada com governos da ditadura militar, espa-
lhou a precariedade por toda cidade e desestruturou movimentos 
sociais urbanos de resistência e busca por moradias dignas. 

Entre os aspectos já estudados, um não costuma ser men-
cionado, mas é igualmente relevante: entre essas perdas menciona-
das acima, Manaus também perdeu a oportunidade de desenvolver 
uma “escola própria de urbanismo”, singular no país, onde soluções 
para eletrificação, esgotamentos, dimensionamentos de vias co-
muns poderiam ter nas tecnologias apropriadas equacionamentos 
técnicos, espaciais e culturalmente simbólicos bem equacionados.

Todavia, o mapa ao lado – ver Figura 73 – expressa como o 

va de novos bairros autoconstruídos e ocupados pelas populações 
que não conseguiram ser alocadas para os conjuntos habitacionais, 
ou que não tinham como pagar por esse tipo de habitação, como foi 
o caso da Compensa, Petrópolis, Santa Luzia, São Francisco, Gló-
ria, entre outros. Nas fotos abaixo (imagem 72 e 73) podemos ver a 
aparência desses bairros.

Foram criados simultaneamente vários conjuntos habitacio-
nais entre os anos de 1960 e 1990, ainda que se depreenda esse 
aspecto no mapa. Alguns desses foram circundados por outros ti-
pos de habitação autoconstruídas, formando vários dos novos bair-
ros, maiores e mais populosos do que os que haviam sido previstos 
nos planos originais de alguns desses conjuntos (SALAZAR, 1985). 
Além disso, a qualidade de alguns desses empreendimentos do 
estado era muito baixa, apresentando casos em que as casas não 
passavam de 30 m2. Nesse sentido, as novas moradias eram bem 

Figura 73 – Mapa mostrando o 
crescimento de Manaus e os con-
juntos habitacionais aprovados 
até da década de 1990. Legenda 
abaixo da imagem. Fonte: HEIM-
BECKER, 2014, p. 154.
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menores que as moradias que as famílias habitavam anteriormen-
te, na “Cidade Flutuante”. Esse foi o caso do Conjunto Habitacional 
do bairro de Flores (SALAZAR, 1985). Segundo esse estudioso, na 
inauguração desse Conjunto Habitacional o ex-presidente e gene-
ral Costa e Silva se irritou em público, pois havia sido convidado 
pelo governador amazonense de então – Arthur Reis – para um ato 
solene e populista de inauguração do mesmo e desferindo seu des-
contentamento em discurso injuriado: “[...] aquilo mais parecia ca-
sas para pombos do que para seres humanos, numa região onde a 
terra é tão abundante” (p. 97).

SALAZAR (1985) demonstra, ainda, uma série de dados so-
bre o crescimento de bairros existentes e o surgimento de novos 
bairros.

Bairro Ano Assen-
tamento

Popu l a ç ão 
1970

Popu l a ç ão 
1983

Variação %

Educandos 1920 16831 28614 70,01
Colônia Oli-
veira Macha-
do

1940 5887 14657 148,97

Santa Luzia 
e Morro da 
Liberdade

1940 18420 33157 80,01

São Francisco 1950 14838 20123 35,62
Petrópolis e 
Raiz

1950 e 1958 18999 46440 144,43

Santo Antô-
nio

1960 12206 22770 86,55

Betânia e São 
Lázaro 

1958 e 1960 17096 25968 51,90

Total - 104277 191729 83,87

Bairro Ano aprox. 
de ocupa-

ção.

Proprie-
dade

Regulari-
zação

Área 
(Ha)

N°. de 
habs.

Densida-
de (Hab./

Ha)
Educandos 1920 Particular 60% 73 28614 392
Colônia Olivei-
ra Machado

1940 Particular 50% 47 14657 312

Santa Luzia 1940 Particular 50% 55 22620 411
Morro da 
Liberdade

1950 Particular 40% 21 10537 502

São Francisco 1950 Município 40% 130 20123 155
Petrópolis 1958 Particular 40% 106 23880 225
Santo Antônio 1958 Particular 50% 120 22770 190
Betânia 1960 Particular 70% 28 14385 514
São Lázaro 1960 Particular 60% 34 11583 341
Crespo 1960 Particular 30% 30 10465 349
Raiz 1960 Particular 40% 67 22560 336
Jard. dos 
Barés

1950 Particular 10% 17 8285 487

Compensa 1968 Estado Projeto 235 53044 226
Lagoa Verde 1970 Particular - 11 1200 109
Coroado 1970 Estado Em curso 117 29567 253
Alvorada I 1970 Estado - 92 20057 218
Vila da Prata 1970 Particular 5% 38 6025 159
Alvorada II 1975 Estado 10% 164 32050 195
Alvorada III 1976 Estado 5% 37 8040 217
Japiinlândia 1976 Estado - 78 13842 177
Redenção 1977 Particular 10% 98 9996 102
St Agostinho I 1979 Estado 5% 171 7501 43
União 1980 Município - 19 1500 79
St Agostinho II 1982 Estado Em curso 34 2050 61
Lírio do Vale 1982 Estado Em curso 24 2150 90

Tabela 9 – Mostra o enorme 
crescimento que os bairros de 
Manaus tiveram entre as décadas 
de 1970 e 1980. Fonte: SALAZAR, 
1985, p. 186.

Tabela 10 – Mostra os dados 
sobre a ocupação de diversos 
bairros da cidade de Manaus, 
detalhando dados importantes 
sobre as condições desses assen-
tamentos. Fonte: SALAZAR, 1985, 
p. 185.
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Figura 74 – Bairro da Compensa, 
em 1975 (superior à esquerda). 
Fonte: <https://idd.org.br/?s=-
compensa>, acesso em junho de 
2021.

Figura 75 – Bairro da Cachoeiri-
nha, na década de 1950. (inferior 
à esquerda) Fonte: <https://
manausdeantigamente.blogspot.
com/search?q=cachoeirinha>,
acesso junho de 2021.

Figura 76 – Morro da Liberdade, 
em 1985.(superior à direita) Fonte: 
<https://manausdeantigamente.
blogspot.com/search?q=morro+-
da+liberdade>,
acesso em junho de 2021.

Figura 77 – Foto aérea do bairro 
São Lázaro e Betânia, década de 
1980 (inferior à direita). Fonte: 
<https://manausdeantigamente.
blogspot.com/search?q=S%-
C3%A3o+l%C3%A1zaro>,
acesso em junho de 2021.
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As tabelas 9 e 10 e as figuras de 74 a 77  testemunham o 
crescimento urbano desordenado de Manaus, e de como o pro-
cesso de constituição dos novos bairros que serviram para assen-
tar ex-moradores da cidade flutuante e os novos contingentes de 
trabalhadores esperançosos por remuneração na ZFM, não foram 
acompanhados de planejamento urbano, pavimentação das vias, 
esgotamento público, iluminação, transporte, entre outros servi-
ços. Além disso, chama a atenção como a maior parte das casas 
era de madeira, muito semelhantes as casas que flutuavam sobre 
o Rio Negro. As duas tabelas abaixo, resultantes de levantamentos 
empíricos de SALAZAR (1985), trazem a opinião dos ex-moradores 
da “Cidade Flutuante” do Mercado Municipal sobre as vantagens 
e desvantagens de terem mudado para os conjuntos habitacionais 
oferecidos pelo governo.

Característica das desvantagens Desvanta-

gem princi-

pal

Desvanta-

gem secun-

dária

Conjunto 

habitacional 

Raiz

Conjunto 

habitacional 

Flores

Outros con-

juntos habita-

cionais
1- Muito distante do Centro, sem 

água, sem luz, sem esgoto e sem 

condução

5 8 4 1 -

2- Perdeu o comércio 1 1 1 - -
3- Piorou porque o custo de vida (ali-

mentação) era mais barato na cidade 

flutuante

3 1 2 1 -

4- Piorou financeiramente 1 1 1 - -
5- O pagamento dos custos do car-

tório e as prestações da casa muito 

altas. A maioria saiu das casas porque 

não tinha condições de pagar

1 - 1 - -

6- Piorou em tudo 7 - - - 7
- Acharam vantagem - - 48 1 22
- Não opinaram - - 3 - 2
- Não informaram - - 4 - -
Total 18 11 64 3 31

Característica das vantagens Vantagem 

principal

Vantagem 

secundária  

Conjunto 

habitacional 

Raiz

Conjunto 

habitacional 

Flores

Outros con-

juntos habi-

tacionais
1- Melhoria geral 32 1 28 - 4
2- Foi bom para a família 3 - 2 - 1
3- Melhorou porque ganhou uma 

casa

5 1 3 - 2

4- Acabou o perigo de morte das 

crianças por afogamento

14 2 3 - 11

5- Melhorou porque saiu de dentro 

d’água

6 3 6 - -

6- No flutuante havia problemas de 

temporal, desgarramento, desaba-

mento e afogamento

2 1 2 - -

7- Foi uma grande graça 1 - 1 - -
8- Aqui nossos filhos podem estudar 2 3 2 - -
9- Tivemos muitos benefícios e 

vantagens

2 4 1 1 -

10- Lá a gente não tinha direito a 

nada

1 - - - 1

11- Lá tinha muita prostituição e 

marginais

1 - - - 1

12- Lá não se podia plantar e nem 

criar nada

1 2 - - 1

13- Foi bem melhor, mesmo vindo 

morar nesse buraco

1 - - - 1

 Acharam desvantagem - 9 2 7
 Não opinaram - - 3 - 2
Não informaram - - 4 - -
Total 71 17 64 3 31

Tabela 11 - Desvantagens cons-
tatadas pelos ex-moradores da 
"Cidade Flutuante"em relação à 
mudança para os conjuntos habi-
tacionais construídos pelo estado.
Fonte: Fonte: SALAZAR, 1985, p. 
126.

Tabela 12 -Vantagens constatadas 
pelos ex-moradores da "Cidade 
Flutuante"em relação à mudança 
para os conjuntos habitacionais 
construídos pelo estado.
Fonte: Fonte: SALAZAR, 1985, p. 
127.
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Apesar das melhorias gerais descritas pelos moradores 
para a pesquisa de SALAZAR (1985), que constam nas tabelas 11 
e 12 como vantagens e desvantagens da reterritorialização nos 
conjuntos habitacionais, é importante salientar que essas me-
lhorias partem da dificuldade sofrida pelos moradores da “Cida-
de Flutuante” no seu dia-a-dia, um dos pontos mencionados na 
tabela 12 é não haver mais o risco de afogamento. Dentro deste 
contexto, a segurança ofertada por uma habitação sólida e sobre 
a terra ofereceu uma melhoria significativa. Em contrapartida os 
custos desta habitação, a falta de serviços disponíveis e a distân-
cia do centro eram um problema.

Ao mesmo tempo, o acesso a moradia em conjuntos ha-
bitacionais não foi ofertada a todos os moradores desterritoria-
lizados da “Cidade Flutuante”. Muitos foram designados para lo-
teamentos nos bairros que estavam surgindo. Na página ao lado 
podemos ver o grande crescimento ocorrido entre as décadas de 
1960 e 1980, onde o número de bairros de Manaus praticamente 
dobrou. Esse processo se deu tanto pela necessidade de reter-
ritorializar os habitantes da “Cidade Flutuante”, quanto pelo pró-
prio crescimento da cidade a partir da implementação da Zona 
Franca em Manaus em meados da década de 1970.

O resultado deste crescimento pouco planejado é sentido 
nas figuras 74 a 77 (página 120 e 121), onde podemos ver as ruas 
não asfaltadas, o esgoto a céu aberto, as habitações sem afas-
tamento frontal, a falta de calçadas, entre outros elementos. Os 
bairros mostrados na imagem, hoje fazem parte da Zona Central 
de Manaus, e testemunham o quanto este processo de cresci-
mento desordenado se naturalizou e continua até hoje amplian-
do os limites da cidade.

No item seguinte será discutido os desdobramentos nos 
anos seguintes, e como após a retirada dos flutuantes, as pala-
fitas foram focalizadas pelo projeto higienizador de cidade que 
discutimos neste capítulo.
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Figura 78 - Mapa dos bairros exis-
tentes em Manaus até meados de 
1960.
Fonte: Elaboração própria, 2021.

Figura 79 - Mapa dos bairros exis-
tentes em Manaus até meados de 
1980.
Fonte: Elaboração própria, 2021.

Legenda:
1. Centro
2. Presidente Vargas
3. N. Sra Aparecida
4. São Geraldo
5. São Jorge
6. Santo Antônio
7. São Raimundo
8. Glória
9. Educandos
10. Colônia Oliveira Macha-
do
11. Santa Luzia
12. Morro da Liberdade
13. São Lázaro
14. Betânia
15. Crespo
16. Praça 14
17. Cachoeirinha
18. Raiz
19. Jampiim
20. Petrópolis
21. São Francisco
22. Adrianópolis
23. N. Sra das Graças
24. Aleixo
25. Coroado
26. Distrito Industrial
27. Vila Buriti
28. Mauazinho
29. Compensa
30. Santo Agostinho
31. Nova Esperança
32. Dom Pedro II
33. Chapada
34. Vila da Prata
35. Parque 10
36. Flores
37. Alvorada
38. Bairro da Paz
39. Redenção
40. Planalto



126 127

CAPÍTULO 3 - A VIOLÊNCIA NO PROCESSO DE DESTERRITORIALIZAÇÃO DAS HABITAÇÕES SOBRE A ÁGUA: A PRECARIEDADE 
DESLOCADA PARA A PERIFERIA REDEMOCRATIZAÇÃO, GUERRA ÀS PALAFITAS E O PROJETO DA MANAUS MODERNA

3.2 Redemocratização, Guerra às Palafitas e o Projeto 
da Manaus Moderna

Vimos no item anterior o interesse do estado em higienizar 
a cidade de Manaus e prepara-la para receber a ZFM, tendo ini-
ciado este processo através da remoção da “Cidade Flutuante” de 
Manaus. Após terminada a “limpeza” deste trecho da orla urbana, 
da implementação do PIM, com as primeiras fábricas funcionando, 
e a transformação da Zona Central em área de comércio da ZFM, o 
poder público voltou seu interesse higienizador para o outro tipo de 
habitação em área úmida, as palafitas que enchiam os rios e igara-
pés de Manaus. 

Com a retirada da “Cidade Flutuante” e o aumento popula-
cional da cidade, vistos no item anterior, houve um adensamento 
das comunidades em palafitas nos igarapés que cortavam Manaus. 
A partir dos anos 1980 vemos muita repercussão sobre esse fato no 
Jornal do Commercio, como na edição abaixo:

Nas figurasa seguir, podemos ver esse adensamento das pa-
lafitas nos igarapés do centro de Manaus. As habitações que antes 
possuíam afastamentos entre si, começaram a ficar cada vez mais 
próximas. Em relação a tipologia é importante observar como a pa-
lafita sofre uma piora construtiva – os telhados de palha pratica-
mente não existem mais, foram trocados por telhas metálicas ou de 
amianto, as unidades parecem mais espremidas e apoiam-se umas 
nas outras na tentativa de manter o equilíbrio, poucas casas rece-
bem tratamento de revestimento. Nesse momento, a aparência ge-
ral desses assentamentos é o de uma favela, se compararmos com 
a figura 40, que pertence ao mesmo igarapé da figura 81, é notável 
as mudanças descritas. Onde nos anos 1960 havia uma habitação 
vernácula, sobre a água, lado a lado entre si e mantendo um alinha-
mento com a via, em 1985, temos um aglomerado de habitações 
sem limites claros entre elas. No próprio quesito ambiental, com o 
passar dos anos e aumento da densidade, temos uma aceleração 
da poluição nos igarapés que foram recebendo grandes quantida-
des de lixo, além do esgoto lançado diretamente no rio.

Figura 80 - Reportagem do Jornal 
do Commercio
sobre as palafitas nos igarapés, 
1981. Fonte: Jornal do Commer-
cio, edição n. 32.530 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401981032530.pdf>, 
acesso em junho de 2021.

Figura 81 - Palafitas no Igarapé de 
Manaus, em 1988. Fonte: <www.
facebook.com/manausnahisto-
ria2.0/photos/?ref=page_inter-
nal>,
acesso em junho de 2021
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Na figura a seguir, que mostra a Orla do São Raimundo, po-
demos ver que o “beiradão” que antes abrigava uma fileira de ca-
sas lado a lado, começou também a ter sucessivas “camadas” de 
habitações, paralelas, umas às outras. Esse movimento também se 
dá na Orla do Amarelinho, no Educandos. Esse agravamento no 
quadro social transformou a condição de vida de quem morava em 
áreas úmidas. Se na década de 1960 já haviam riscos de queda, afo-
gamento, desmoronamento, entrada de cobras e outros animais na 
residência, esses riscos foram acrescidos pela proximidade entre as 
casas, que gerava uma espécie de “efeito dominó” quando haviam 
desmoronamentos.

O quadro de pobreza urbana que havia sido erradicado da 
Orla do Mercado, continuava alarmando o centro de Manaus, além 
disso o contexto sanitário incomodava a população e o poder públi-
co, pois os igarapés intraurbanos haviam virado grandes esgotos a 
céu aberto, de onde era necessário tirar toneladas de lixo.

Para combater esse processo e dotar a cidade de uma in-
fraestrutura necessária para melhorar o fluxo rodoviário entre o 
Porto e o PIM, foi previsto o projeto da Manaus Moderna. O projeto 
prometia sanear igarapés e criar uma grande avenida, com viadutos, 
pontes e outras infraestruturas necessárias, criando um corredor de 
transporte importante entre esses dois pontos da cidade. O gover-
nador Gilberto Mestrinho (1928 - 2009), que estava comandando o 
estado em 1985, prometeu entregar até o final de seu mandato os 
igarapés urbanizados, desde que conseguisse financiamento exter-
no do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O trecho 
do Jornal do Commercio abaixo fala sobre o projeto:Figura 82 - Palafitas em igarapé 

do Centro Histórico, em 1985. 
Fonte: <www.facebook.com/
manausnahistoria2.0/photos/?re-
f=page0internal>,
acesso em junho de 2021

Figura 83 - Orla do São Raimundo 
em 1985. Fonte:<www.facebook.
com/manausnahistoria2.0/pho-
tos/?ref=page0internal>,
Acesso em junho de 2021.

Figura 84 - Reportagem do Jornal 
Do Commercio sobre o sanea-
mento de igarapés, em 1985
Fonte: Jornal do Commer-
cio, Edição n. 33773, 04 de 
dezembro de 1985, http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401985033773.pdf, aces-
so 11/07/2021
acesso em junho de 2021
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Para SILVA (2011), que se dedicou a estudar o Projeto da Ma-
naus Moderna, este era:

“O “Programa de melhorias físicas do município de 
Manaus-AM”, ou simplesmente Projeto “Manaus Mo-
derna”, como ficou conhecido, se apresentou como 
uma proposta do poder público estadual de ade-
quação da cidade de Manaus às exigências de um 
modelo de capitalismo que se impunha na região 
[...] Assim, na segunda metade da década de 1980, 
o Governo do Estado, chefiado pelo político Gilberto 
Mestrinho, propôs um projeto de realização de várias 
obras, tais como o aterramento de inúmeros igarapés, 
a construção de pontes interligando bairros ao centro 
da cidade e a construção de uma avenida (Beira Rio 
ou Manaus Moderna) de cinco quilômetros, que liga-
ria o porto de Manaus ao Distrito Industrial da cidade” 
(SILVA, 2011, p. 112)

O contrato 13 assinado pela SETRAN (Secretaria de Trans-
portes do Estado do Amazonas) e pela construtora Andrade Gutier-
rez S.A, ganhadora da licitação, previa as seguintes obras: 

1)  Saneamento do Igarapé do Japiim, compreendendo a ratificação, 
revestimento do canal e aterro das margens;
2) Ligação viária do Porto ao distrito industrial pelas margens dos 
Igarapés do Educandos e Japiim, com articulação ao sistema exis-
tente, compreendendo os serviços de terraplanagem, pavimenta-
ção, obras de arte correntes e especiais;
3) Atracadouros de embarcações regionais nas áreas do Rio Negro 
e Igarapé do Educandos;
4) Saneamento do Igarapé da Cachoeirinha, com remanejamento 
de habitações, retificação do canal, aterro das margens e implanta-
ção das vias marginais;
5) Saneamento do Igarapé Mestre Chico, com remanejamento de 
habitações, retificação do canal, aterro das margens e travessias 
viárias; 
6) saneamento dos Igarapés Manaus e Bittencourt, à montante das 
pontes da Av. 7 de setembro, com galeria coberta p/ urbanização, 

remanejamento de habitações; 
7) Ponte ligando o bairro de Aparecida ao bairro de São Raimundo; 
8) Remanejamento e/ou reconstrução de casas no igarapé da ca-
choeirinha. 
9) Serviços adicionais aos indicados e que, no decorrer das obras, 
venham a ser tecnicamente recomendados e ou necessários a cri-
tério da SETRAN, e que estarão sujeitos aos entendimentos a se-
rem estabelecidos pelas partes signatárias. 
10) A critério da SETRAN, poderão também constituir objeto do pre-
sente contrato, outros serviços pertinentes à obra contratada, bem 
como obras similares em outros igarapés e rios, que possam vir 
a complementar o programa de melhorias físicas do município de 
Manaus.
O projeto da Manaus Moderna rapidamente ganhou as páginas dos 
jornais locais. No começo, o que parecia ser uma vitória para o es-
tado do Amazonas, um passo a mais na escalada rumo a moderni-
zação, começou a levantar inúmeros questionamentos, desconfian-
ças e conjecturas. A realidade é que a população pouco conhecia o 
projeto, o que era sabido era que ele criaria a via de conexão entre 
o porto e o PIM e que sanearia os igarapés, mas como cumpriria 
essa proposta era nebuloso para os manauaras. Assim, vários gru-
pos sociais, entidades, comerciantes, associações e moradores das 
áreas atingidas começaram a questionar o projeto. Nas reporta-
gens abaixo, se expressava uma preocupação quanto à drenagem 
dos igarapés e a proposta de transformá-los em uma rede de esgo-
to natural e aberta, ao lado de grandes pontos turísticos da cidade.

Figura 85 - Recorte de repor-
tagem sobre fechamento de 
igarapés, Jornal do Commercio, 
em 1986.
Fonte: Jornal do Commer-
cio, Edição n°. 34028 de 16 de 
setembro de 1986 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401986034028.pdf>, 
acesso em julho de 2021
acesso em junho de 2021

13   
Termo de contrato para a exe-
cução das obras, firmado entre 
a SETRAN e a Andrade Gutier-
rez S.A. Contrato no 019/86. In: 
Programa de melhorias físicas 
do município de Manaus - AM 
(AMAZONAS, 1986b apud SILVA, 
2011). 
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Em sua pesquisa SILVA (2011) esboçou surpresa ao cons-
tatar o quanto o Jornal do Commercio, que sempre foi um vetor de 
comunicação das elites locais que apostavam nos projetos moder-
nizantes implementados em Manaus, ofereceu resistência ao pro-
jeto da Manaus Moderna. Pois para grande parte da elite: “a cons-
trução da avenida trazia, em seu sentido mais profundo, a ideia de, 
literalmente, enterrar aquilo que se compreendia enquanto atraso/
antigo, para que se pudesse dar lugar ao novo, à modernidade, à 
velocidade” (SILVA, 2011, p. 128). O que denota que o projeto não 
possuía aderência completa nem entre a elite.

Um outro ponto delicado do projeto é que este passava em 
frente ao mercado municipal e a praça da escadaria dos remédios, 
lugar em que antigamente se ancorava a “Cidade Flutuante”. Mes-
mo com a retirada dos flutuantes o local permanecia movimentado 
pelo comércio. Os populares ainda montavam suas barracas na orla 
da praia e o conhecimento de que uma grande avenida iria passar 
por aquela região amedrontou os feirantes, que viam naquele espa-

ço um local culturalmente apreendido para o bom comércio. Vemos 
estes dados nas reportagens abaixo:

Figura 86 - Recorte do Jornal so-
bre o projeto Manaus Moderna,
onde os igarapés foram fechados, 
jornal do comércio, em 1986.
Fonte: Jornal do Commer-
cio, Edição n. 34086 de 13 de 
novembro de 1986 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401986034086.pdf>, 
acesso em julho de 2021.

Figura 87 - Reportagem do 
Jornal do Commercio
sobre o projeto Manaus 
Moderna, em 1987.
Fonte: Jornal do Comércio, 
Edição n. 34286 de 24 de 
maio de 1987 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401987034286.
pdf>, acesso em julho de 
2021.

Figura 88 - Reportagem 
sobre o projeto da Manaus 
Moderna, Jornal do Com-
mercio, em 1986.
Fonte: Jornal do Comér-
cio, Edição n. 33800, 07 de 
janeiro de 1986 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401986033800.
pdf>, acesso em julho de 
2021.
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A Construção de um projeto na orla do mercado municipal 
era muito significativa, pois apesar da retirada da “Cidade Flutuan-
te” o local ainda era visto como desorganizado e ainda abrigava 
barracos de moradia na época da seca, na qual se formava uma 
praia de rio, com faixa de areia. A sensação de que a qualquer mo-
mento a “Cidade Flutuante” poderia reaparecer era uma preocu-
pação constante, como vemos no trecho do Jornal do Commercio 
acima. Para selar de vez o fim da “Cidade Flutuante” parecia impor-
tante dar outro significado simbólico para este lugar. Nesse con-
texto, o projeto da Manaus Moderna cumpria essa função, além de 
prever melhorias para a estrutura portuária da região, ordenando 
este lugar tão importante para as camadas populares de Manaus. 

Porém, para atingir tais objetivos o projeto fazia mudanças 
monumentais na relação do Mercado Municipal de Manaus com o 
Rio Negro, elemento essencial a implantação do mercado naquele 
sítio. Por conta disso, houve vários conflitos entre o Governo Es-
tadual e o SPHAN, que tinha a pretensão de embargar o projeto. 
Em ofício 14  encaminhado ao Ministério Público do Amazonas, o 
SPHAN trazia três argumentações importantes a cerca do projeto:

“Primeiro, procurava demonstrar que a construção da 
pista não se fazia tão imperativa quanto queria fazer 
crer o Governo do Estado, já que o meio de trans-
porte aquático foi paulatinamente dando espaço ao 
aeroviário, sendo que o projeto, planejado há quase 
20 anos antes, não atendia mais às necessidades da-
quela espacialidade. Um segundo ponto abordado 
pela SPHAN se referia à necessidade de preservação 
de uma memória histórica. O documento ressaltava 
que “qualquer intervenção urbana nas proximidades 
do Mercado Adolpho Lisboa e da Praça dos Remé-
dios tem que, obrigatoriamente, respeitar o enorme 
investimento social, realizado por várias gerações”. E, 
por fim, um terceiro ponto pode ser observado ainda 
nessa mesma direção. Quando a SPHAN destaca a 
imperativa necessidade de sua participação nos pro-
cessos de intervenções no entorno dos bens tomba-
dos, notamos que essa postura de definidora e guar-
diã da memória da sociedade é reforçada, ao mesmo 

tempo em que deixa claro um ponto fundamental da 
disputa em torno do Projeto “Manaus Moderna”: a 
não participação daquela Secretaria no processo de 
gestação do projeto.” (SILVA, 2011, p. 112)

Para além de toda importância patrimonial discutida pelo 
SPHAN, é importante salientar no contexto desta pesquisa a ar-
gumentação de que o projeto da Av. Beira Rio, que ligaria o porto 
ao PIM, não era de fato tão necessário. Em partes por já haverem 
planos de mudança do porto de cargas para uma região mais próxi-
ma ao PIM, e também pelo aumento do uso do transporte de carga 
aeronáutico. A confirmação deste argumento pode ser observada 
nos dias de hoje, em que o porto de cargas de fato mudou-se para 
outra região e o principal uso de Av. Beira Rio não foi o que havia 
sido proposto no momento de sua construção. A figura abaixo ilus-
tra o impacto sofrido pelo Mercado Municipal com a construção da 
Av. Beira Rio:

Figura 89 - Foto da Construção 
do muro de arrimo da Av. Beira 
Rio, Mercado Municipal ao fundo.
Fonte: SILVA, 2011

14   
Ofício no 068/90/SPHAN – 
RJ (13 de março de 1990). In: 
Processo de embargo das obras 
da Avenida Beira Rio – Projeto 
“Manaus Moderna” (AMAZO-
NAS, 1987b, caixa 1, pasta 4, p. 
7-9, apud SILVA, 2011). 
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Nas primeiras notícias e anúncios divulgados pelo gover-
no sobre o projeto da Manaus Moderna não haviam menções às 
remoções das populações que moravam na região. Porém, com o 
início das obras, a população que morava nos igarapés dos bairros 
que seriam cortados por essa grande estrutura viária começaram a 
expressar preocupação. Pois até então, não conheciam bem o pro-
jeto e havia dúvida sobre quais famílias poderiam vir a ser removi-
das e quais ficariam na região. Além disso, era desconhecido o local 
e as condições em que essas famílias seriam reterritorializadas.

Na reportagem do Jornal do Commercio do dia 27/08/1986 
(Edição n. 34008) finalmente é divulgado o projeto da Manaus Mod-
erna, ainda assim expresso apenas como um grande sistema viário 
sobre o mapa da área central de Manaus. A reportagem apresenta 
uma defesa do governo, que dizia que o projeto não estava sendo 
escondido da população e que estava disponível para quem tivesse 
interesse em conhecê-lo. Porém, mesmo no âmbito desta pesquisa, 
sempre foi difícil encontrar informações sobre o projeto da Manaus 
Moderna, sendo essas provenientes apenas dos recortes de jornais 
e da pesquisa de Patrícia da Silva (2011), que conseguiu levantar 
dados documentais sobre este projeto. Segundo suas pesquisas 
seriam desapropriados:

“[...] De acordo com o Decreto-lei no 9.688, de 21 de 
agosto de 1986. Seriam desapropriadas as seguintes 
faixas de terra, a fim de se construir pistas: “Igarapé 
Educandos - 30 metros à margem direita, entre o rio 
Negro e Japiim; Igarapé do Japiim (mais conhecido 
como Igarapé do 40) - 30 metros de ambas as mar-
gens, entre o Igarapé do Educandos e a Avenida Cos-
ta e Silva; Igarapé de Manaus - 30 metros das duas 
margens entre a Rua Sta. Isabel e o Igarapé do Edu-
candos; Igarapé de Bittencourt - 30 metros das duas 
margens entre a Rua Sta. Isabel e o Igarapé do Ed-
ucandos; Igarapé do Mestre Chico - 30 metros das 
duas margens entre a rua Ramos Ferreira e o Igara-
pé do Japiim; Igarapé da Cachoeirinha - 30 metros 
das duas margens entre o bairro de São Francisco e 
a Rua Cel. Ferreira de Araújo e o Igarapé do Japiim, 
pelo Igarapé do São Raimundo, abrangendo as áreas 
finais das Ruas Alexandre Amorim, Dr. Aprígio e 5 de 
setembro” (AMAZONAS, 1986c apud SILVA, 2011). 

Apesar de esta ter sido a diretriz do projeto quanto a questão 
das desapropriações, não foram todas essas áreas que sofreram de 
fato com as remoções. Em partes pelo fato do projeto da Manaus 
Moderna ter sido ambicioso demais em suas pretensões, de modo 
que mesmo com investimentos exorbitantes, o projeto não foi con-
cluído por inteiro.

Figura 90 - Mapa retirado de re-
portagem sobre o projeto Manaus 
Moderna, em 1986.
Fonte: Fonte: Jornal do Com-
mercio, Edição n. 34008 de 
27 de agosto de 1986 /,http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401986034008.pdf,, 
acesso em julho de 2021.
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Ao final, o projeto da Manaus Moderna demorou quase 15 
anos para ser completamente entregue, passando por diversas 
gestões e aditivos de novas etapas e prazos, como é descrito abaixo:

“Assim, em 1989, alargou-se o prazo contratual para 
mais 20 meses. Em 1991, mais um alargamento, dessa 
vez para mais 24 meses, e assim, sucessivamente, até 
o 10o termo aditivo que, em 15 de outubro de 1998, 
dilatou o prazo contratual para 15 de outubro de 2000. 
Dessa maneira, podemos perceber que os poderes 
públicos tiveram de redefinir o projeto em vários mo-
mentos. O “Manaus Moderna”, que em suas origens 
tinha ambições amplas, definidas em função da Zona 
Franca, foi tendo de se ajustar em função de diver-
sas razões, como por exemplo, dificuldades com o fi-
nanciamento. Assim, da pista que era projetada para 
quatro quilômetros, em 1993, apenas 1,5 quilômetros 
tinham sido construídos, bem como do muro de ar-
rimo só haviam sido construídos 900 metros dos 1,2 
quilômetros projetados, e, dos vários igarapés que se 
pretendia “sanear”, apenas pequena parte foi realiza-
da. (SILVA, 2011, p. 152)” 

Apesar disso, este grande projeto contribuiu para a desterri-
torialização de inúmeras famílias, desde o bairro do São Raimundo 
até o Igarapé do Quarenta, passando pelos igarapés intraurbanos 
da área central, o bairro do Educandos, da Cachoeirinha e da Raiz. 
Algumas dessas famílias foram enviadas para os novos bairros que 
estavam surgindo na Zona Norte e Leste da cidade, como o Con-
junto da Cidade Nova e o bairro Armando Mendes. Outras famílias 
foram movidas temporariamente para abrigos do governo que ficar-
am conhecidos popularmente como “Gilbertões”, em homenagem 
ao ex-governador Gilberto Mestrinho, que era localizado no bairro 
de Petrópolis.

Mesmo com o grande gasto e endividamento público, o pro-
jeto da Manaus Moderna não conseguiu gerar uma solução efe-
tiva para as áreas úmidas de Manaus. Na realidade, este projeto 
contribuiu de maneira antidemocrática para perpetuar o processo 
de desterritorialização desse tipo de habitação iniciado na Ditadura 
Militar. Por mais que este projeto tenha ocorrido na transição para a 
democracia é evidente seus traços de autoritarismo, principalmente 
na falta de diálogo com as populações envolvidas e pela vontade de 
controlar os modos de vida existentes neste território.

Com a longevidade, morosidade e compartimentalização 
que a execução deste projeto contou, houve a possibilidade das 
populações que moravam nos igarapés intraurbanos se organiza-
rem em alguns atos de resistência, como o retorno as zonas das 
quais haviam sido removidas. Esse fato dificultou enormemente 
a continuidade das obras da Manaus Moderna e levaram o poder 
público a desistência no caso do Igarapé da Cachoeirinha (SILVA, 
2011). As reportagens abaixo mostram o quadro da habitação social 
em Manaus nesta época:

Figura 91 - Reportagem do Jornal 
do Commercio, 1987.
Fonte: Jornal do Commer-
cio, Edição n. 34355 de 13 
de agosto de 1987 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401987034355.pdf>, 
acesso em julho de 2021.

Figura 92 - Recorte de repor-
tagem sobre "proliferação das 
palafitas..
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n. 34.424 de 1987, / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401987034424.pdf>, 
acesso em junho de 2021.
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Com o último trecho da Manaus Moderna sendo entreg-
ue em meados dos anos 2000, porém sem conseguir higienizar a 
região central completamente, ficou a dúvida sobre o que viria de-
pois. Mesmo com a cidade de Manaus crescendo, se espraiando 
e criando novas centralidades de importância para os serviços e 
o lazer, ainda havia um interesse disciplinatório na região central. 
Assim, em 2003 começou a ser elaborado um novo programa com 
objetivo de retomar alguns dos planos do programa da Manaus 
Moderna que não haviam sido completamente executados, ou que 
não haviam sanado definitivamente a questão das palafitas nos ig-
arapés intraurbanos. 

Em 2006 o novo programa, chamado de PROSAMIM (Pro-
grama Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus), recebeu a pri-
meira parcela de um financiamento aprovado pelo BID, no valor de 
140 milhões de reais, acrescidos pelo Governo do Estado em mais 
60 milhões. O PROSAMIM havia sido idealizado para acontecer em 
três fases, o PROSAMIM I, o PROSAMIM II e o PROSAMIM III, como 
mostra a tabela abaixo:

O programa foi dividido através de um estudo feito da hi-
drografia das bacias dos Igarapés do São Raimundo e do Educan-
dos (Figura 96) e tinha como principais objetivos resolver questões 
ambientais e sociais da população que habitava abaixo da cota de 
inundação de 30m nas bacias hidrográficas do Igarapé do Educan-
dos/Quarenta e São Raimundo. Os objetivos específicos 15  seguem 
listados abaixo:

Etapa Igarapé Período de Remoção
PROSAMIM I Manaus 2005 - 2011

Bittencourt

Mestre Chico
Quarenta

PROSAMIM II Cachoeirinha 2009 – Inacabado
Cajual

Liberdade
Quarenta
Vovó

PROSAMIM III São Raimundo 2012 - Andamento

Cacimbas
Mestre Chico

Figura 94 - Recorte famílias mo-
ram em bueiros.
Fonte: Jornal do Commercio, edi-
ção n. 34.424 de 1987 / <http://
memoria.bn.br/pdf/170054/
per17005401987034424.pdf>, 
acesso em junho 2021.

Tabela 13 - Tabela sobre as etapas 
do PROSAMIM.
Fonte: SOUZA, 2019.

Figura 95 - Cronograma das 
etapas do PROSAMIM e anos de 
execução.
Fonte: SOUZA, 2019.
  
 

  
15   

Segundo o UGPI - Unidade de 
Gerenciamento do Programa 
dos Igarapés de Manaus (2012 
apud SOUZA, 2019)
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1) Reabilitar e/ou implantar sistemas de drenagem, de abas-
tecimento de água, de coleta e disposição final de esgotos e de 
resíduos sólidos, assim como promover a recuperação ambiental 
e proteção das nascentes dos igarapés, melhorando as condições 
ambientais e de saúde na área de intervenção do Programa; 

2) Promover o ordenamento urbano, a regularização de pro-
priedade do solo, a oferta de habitações adequadas, a implantação 
de áreas de lazer, bem como ações de educação ambiental e san-
itária, visando à melhoria das condições de moradia da população 
na área de intervenção do Programa; 

3) Fortalecer as entidades governamentais envolvidas, mel-
horando sua capacidade operacional e de gestão, visando à ma-
nutenção das estruturas implantadas pelo Programa; Capacitar a 
comunidade como forma de promover a sustentabilidade das inter-
venções realizadas.

Nesse contexto é importante observar como os objetivos 
específicos listados acima se aproximam dos objetivos listados no 
contrato feito entre o Governo do Estado do Amazonas e a Con-
strutora Andrade Gutierrez (p. 130) e fazem parte justamente dos 
itens que não foram cumpridos pelo primeiro programa. No caso do 
PROSAMIM, vemos claramente que houve um amadurecimento em 
relação aos enfrentamentos que deveriam ser feitos, dessa vez ten-
do sido delineados de maneira mais consistente os objetivos deste 
novo programa. Abaixo temos o total de recursos gastos em cada 
etapa do programa:

Programa Ano Contrapartida 

(Us$ Milhões)

Empréstimo Bid 

(Us$ Milhões)

Total                          

(Us$ Milhões)
PROSAMIM I 2006 60 140 200
PROSAMIM 

Suplementar

2009 33 77 110

PROSAMIM II 2008 66 154 220
PROSAMIM III 2012 120 280 400
Total - 651 930 730

A intenção deste último item era o de mostrar esses dois pro-
gramas, Manaus Moderna e PROSAMIM, em perspectiva, apontan-
do as continuidades entre ambos. No campo da arquitetura o pro-
jeto da Manaus Moderna ainda foi pouco estudado, tendo amplas 
possibilidades de um estudo focalizado. No caso do PROSAMIM, 
alguns estudos foram feitos nos últimos anos, sendo a dissertação 
de SOUZA (2019) uma pesquisa que focalizou este tema e que foi 
realizado no mesmo programa de mestrado da presente pesquisa.

Como conclusão do capítulo 3 é importante salientar que a 
implementação do projeto da ZFM gerou grande mudanças para a 
cidade que passou de um momento de esquecimento, gerado pela 
crise financeira, para a retomada de um protagonismo econômi-
co. Nesse contexto, a cidade que havia passado alguns anos cre-
scendo à própria sorte foi novamente norteada por uma ação mod-
ernizadora e autoritária, tendo em vista que esse momento se deu 
durante a Ditadura Militar. Para instalar a ZFM, foi feito um amplo 
planejamento visando o Centro Histórico de Manaus e a retoma-
da desta região pelas elites financeiras. Porém, para gerar a higie-
nização pretendida na área central se fez necessária a desterrito-
rialização de diversas famílias que possuíam modos de vida que 

Figura 96 - Fases do PROSAMIM. 
Azul - Fase 1, Rosa - Fase 2, Ama-
relo - Fase 3.
Fonte: Elaboração própria, 2021.

Tabela 14 -Investimento em cada 
fase do PROSAMIM.
Fonte: SOUZA, 2019.
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não se enquadravam no vislumbre modernizante do governo e das 
elites. Nesse contexto, houve a desterritorialização e esta não veio 
acompanhada de uma reterritorialização planejada. Então enquan-
to havia essa ampla disputa pelo território central e esta “guerra” 
não anunciada às habitações úmidas, a cidade foi crescendo à mar-
gem em outras regiões, muitas vezes replicando esses modelos em 
igarapés mais distantes do centro.

De modo que o anseio que surgiu nas décadas ditatoriais de 
higienizar o centro demorou quase cinquenta anos para encontrar 
a sua conclusão com a finalização do PROSAMIM, mas nesse meio 
tempo o centro de Manaus se tornou apenas um ponto engolido 
por um mar de bairros pobres e sem planejamento, tendo sofrido 
uma perda de valor decorrente da mudança de certas centralidades 
para outras localidades – portuária (cargas) e comercial (elites). No 
fim desse processo, o centro continua sendo um território popular, 
porém com poucos populares o habitando. Mesmo com a inicia-
tiva do PROSAMIM de manter algumas famílias no local, com os 
conjuntos habitacionais que foram construídos sobre o leito dos 
igarapés canalizados (Figura XX e XX), o número real de pessoas 
que foram desterritorializadas foi gigantesco, desde a remoção da 
“Cidade Flutuante” até o PROSAMIM. As figuras abaixo mostram 
um antes e depois de um igarapé saneado pelo PROSAMIM.
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Figura 99 - Mapa dos bairros exis-
tentes em Manaus até meados de 
2020.
Fonte: Elaboração própria, 2021.

Figura 97 - Igarapé antes da inter-
venção do PROSAMIM.
Fonte: SIMÕES, 2017.

Figura 98 - Igarapé depois da 
intervenção do PROSAMIM.
Fonte: SIMÕES, 2017. Legenda:

1. Centro
2. Presidente Vargas
3. N. Sra Aparecida
4. São Geraldo
5. São Jorge
6. Santo Antônio
7. São Raimundo
8. Glória
9. Educandos
10. Colônia Oliveira Machado
11. Santa Luzia
12. Morro da Liberdade
13. São Lázaro
14. Betânia
15. Crespo
16. Praça 14
17. Cachoeirinha
18. Raiz
19. Jampiim
20. Petrópolis
21. São Francisco
22. Adrianópolis
23. N. Sra das Graças
24. Aleixo
25. Coroado
26. Distrito Industrial
27. Vila Buriti
28. Mauazinho
29. Compensa
30. Santo Agostinho
31. Nova Esperança
32. Dom Pedro II
33. Chapada
34. Vila da Prata
35. Parque 10

36. Flores
37. Alvorada
38. Bairro da Paz
39. Redenção
40. Planalto
41. Lírio do Vale
42. Ponta Negra
43. Tarumã
44. Tarumã Açú
45. Lago Azul
46. Santa Etelvina
47. Colônia Terra Nova
48. Novo Israel
49. Colônia Santo Antônio
50. Monte das Oliveiras
51. Cidade Nova
52. Nova Cidade
53. Cidade de Deus
54. Novo Aleixo
55. São José Operário
56. Tancredo Neves
57. Jorge Teixeira
58. Reserva Ducke
59. Gilberto Mestrinho
60. Zumbi dos Palmares
61. Armando Mendes
62. Distrito Industrial II
63. Puraquequara
64. Colônia Antônio Aleixo
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A Manaus de hoje é o resultado das decisões tomadas pelo 
poder público no último século, e olhar para isso em perspectiva 
contribuiu para o entendimento de que os graves problemas soci-
ais e de infraestrutura que ainda passamos nos dias atuais foram 
consequência de anos de descaso com as populações pobres da 
cidade e o seu local de habitação. Compreender esse fato nos leva 
a necessidade de que estudos desse tipo sejam feitos, pois nos mo-
mentos em que deveriam ter sido elaborados como norteadores 
das importantes intervenções feitas no território urbano nos sécu-
los passados, não foram feitos ou não alcançaram voz. 

Estudar as características únicas que a sociedade manauara 
encontrou para se estabelecer em territórios complexos, centrais 
e alagados nos ajuda a formular uma nova história pra Manaus, 
com protagonistas que foram constantemente apagados da histo-
riografia, mas que fizeram um grande feito em conseguir resistir em 
condições adversas ao longo de muitas décadas.

Essa necessidade veio principalmente pela omissão do gov-
erno (estadual e municipal) em lidar com a questão da habitação e 
postergando este enfrentamento. Nesse contexto, quando o estado 
finalmente resolveu “ordenar” a habitação na capital - segundo sua 
visão higienizadora - a precariedade habitacional já tomava conta 
de Manaus havia muitas décadas. Ainda assim, é importante en-
fatizar que o estado não procurou uma estratégia específica para a 
questão de Manaus, buscando sempre incentivo externo e federal 
para as questões locais, idealizando sempre modelos de cidade al-
heios e distantes a nossa realidade, deixamos de lidar com os nos-
sos problemas de maneiras mais efetivas.

E nesse âmbito, é importante a reflexão sobre a questão ti-
pológica da habitação úmida, que sempre sofreu um olhar depre-
ciativo do governo e das elites, pois a “Cidade Flutuante” e os “bei-
radões” palafíticos do São Raimundo e do Educandos formularam 
uma grande contribuição quanto às possibilidades construtivas e de 
territorialização na Amazônia. Inclusive ocupando um território bas-
tante desafiador e que possuía pouco ou nenhum valor imobiliário 
– a várzea ou a própria água – já que não era visto como um espaço 
construível, porém a população fez desses espaços sua habitação. 
A questão que merece ser discutida é qual era o verdadeiro prob-

Foto: Marcel Gautherot
Fonte: Instituto Moreira Salles
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lema: a tipologia palafítica e flutuante; o território que ocupavam; 
ou a pobreza e precariedade a qual essas comunidades foram sub-
metidas. Assim, finalmente, começaremos a discutir o verdadeiro 
problema e olhar nosso território de maneira mais propositiva.

Os acervos fotográficos trabalhados foram uma fonte in-
esgotável de possibilidades de estudo, e foram interpretados de 
acordo com os objetivos desta pesquisa, cabendo ainda muitos 
outros estudos que tenham esse material como base. Assim, como 
outras fontes que poderiam ter sido trabalhadas, como outros Jor-
nais ou documentos públicos, havendo ainda boas margens para 
a complementação futura deste trabalho. As decisões de análise 
foram feitas com o intuito de compor esse fio narrativo que busca a 
história como ferramenta para discutir o problema urbano da habi-
tação úmida e dos processos governamentais violentos nos atos de 
desterritorialização e reterritorialização.

Sobre a questão da desterritorialização é importante a re-
flexão do tempo empreendido pelos moradores das áreas úmidas 
de Manaus para conseguir territorializar não apenas as suas casas, 
mas também seu modo de vida naquelas condições. Após a re-
moção da “Cidade Flutuante” do mercado municipal e o inicio dos 
projetos que visavam extinguir esse modo de vida, foram forma-
dos alguns bairros a partir dessas comunidades. Os territórios que 
demoraram décadas para se consolidar, levaram apenas dois anos 
para serem desfeitos. O processo violento imposto pelo Governo 
do Estado, em sintonia com as práticas ditatoriais daquele tempo, 
desenlaçou as comunidades e as espraiaram pelo território da ci-
dade. Esse processo desarticulou as possibilidades de luta organi-
zada por moradia e contra as remoções.

Na prática, este processo violento e mal articulado perifer-
izou a cidade, espraiou a pobreza urbana e não resolveu os prin-
cipais problemas das habitações, tanto úmidas quanto nos novos 
loteamentos, que era a falta de saneamento e serviços públicos – 
luz, água, coleta de lixo, entre outros. 

Para enfim combater essa questão o governo efetuou o pro-
jeto da Manaus Moderna, que unia a necessidade de se criar mais 
infraestrutura viária na cidade - tendo como prioridade a conexão 
do porto com o PIM – com a possibilidade de remover famílias de 
igarapés e reterritorializa-las em outras áreas na periferia da cidade. 
Como foi visto no item 3.2, a população desconhecia o projeto e 

muitos não sabiam se seriam ou não desterritorializados. Para con-
struir a avenida que ligaria o porto ao PIM, a Av. Beira Rio ou Manaus 
Moderna, foi necessário canalizar alguns trechos de igarapés do 
centro. Toda essa experiência, que foi concluída com muito atraso 
e através de projetos pontuais que recebiam outros nomes, mas 
faziam parte do escopo do programa da Manaus Moderna, geraram 
repertório para o PROSAMIM.

Já no PROSAMIM, sob guarda-chuva do PAC (Programa 
de aceleração do crescimento e com investimento externo do BID 
(Banco Internacional de Desenvolvimento) foi possível drenar por 
completo os igarapés do centro histórico. Assim, removendo quase 
todos os assentamentos palafíticos da área central da cidade. Na 
segunda e terceira edição do PROSAMIM, foram atendidos os bair-
ros do Educandos, São Raimundo, Raiz, Cachoeirinha, entre outros, 
onde também foram removidas as palafitas dos igarapés.

Uma reflexão que parece importante é a de que o PROSA-
MIM foi uma mudança de roupagem do programa Manaus Moder-
na, que já havia recebido muitas críticas na mídia durantes os últi-
mos anos e não havia conseguido imprimir na cidade as promessas 
que datavam desde os anos 1980. Foi também uma maneira de traz-
er para o novo programa um viés mais social e ambiental, que foram 
preocupações que se tornaram mais presentes nas discussões 
pós-redemocratização. Assim, os objetivos eram os mesmo entre 
os dois programas, porém o PROSAMIM foi reeditado para garantir 
mais aprovação da sociedade.

Voltando ao Manaus Moderna é importante entender de 
onde este programa surgiu, pelo fato de as informações serem tão 
truncadas e seu início ter se dado ainda no período ditatorial, a 
hipótese de que este fazia parte dos planos para a implementação 
do PIM e da ZFM ainda na década de 1970 parecem pertinentes. 
De modo que, quando o programa nasceu em 1986 ele já estava 
anacrônico, com objetivos que já não trariam os mesmos benefícios 
de alguns anos atrás. Porém, como grande obra pública viária trazia 
possibilidades para o Governo do Estado e uma visão para a pop-
ulação de que Manaus estava se modernizando. Nesse contexto, o 
projeto tinha como principal pretensão uma medida higienizadora 
sobre o território central, a mesma que gerou em 1967 a desterrito-
rialização da “Cidade Flutuante” do mercado municipal.  
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Enquanto o Governo do Estado investia quantias enormes 
de dinheiro em um projeto anacrônico - que forneceu a cidade al-
gumas infraestruturas importantes, mas que careciam de melhor 
estudo para um investimento mais preciso - Manaus cresceu. Esse 
crescimento se deu para muito além do centro, de maneira desor-
denada, outras regiões passaram a ter habitações úmidas, favelas 
e até mesmo os bairros das classes médias e altas não possuíam 
infraestrutura. Esse fato fez com que SOUZA (2020) dissesse que 
Manaus era a maior favela do país.

Nesse contexto que estudos assim se fazem necessários 
e principalmente uma busca por novos caminhos de urbanização 
para as nossas cidades. Uma urbanização menos violenta e impos-
itiva, que trabalhe as especificidades regionais e que empregue o 
dinheiro público com mais responsabilidade, buscando soluções 
que respondam bem a essas questões. Além dos estudos, é impor-
tante buscar estratégias que nos permitam aplicar esses estudos, 
conectando o pensamento da academia com o ambiente.
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