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Resumo 
Neste ensaio discutimos a representação da Amazônia em três portais que são considerados 

estratégicos e importantes para a compreensão da região e talvez influenciem até mesmo no 

consumo, interesse ou possibilidade de determinação de uma possível “Marca Amazônia”: 

Mídia e Amazônia; InfoAmazônia e o do portal Fundo Amazônia. Indo além, também 

utilizamos como objeto e base para as discussões respostas de uma pesquisa em andamento 

sobre as representações, imagens e imaginários sobre a região. Diante de tais objetos, é possível 

notar certa prevalência de aspectos naturais em detrimento de realidades mais urbanas e da 

construção social das populações amazônicas. 
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Considerações inicias ou a(s) Amazônia(s) e o(s) discurso(s) sobre ela(s) 

Se você pegar seu computador ou celular agora e digitar a palavra Amazônia em seu 

buscador, seja ele Google, Yahoo, Bing ou qualquer outro, o resultado certamente apresentará 

notícias ligadas à sustentabilidade, conservação e folclore. Nas imagens, um universo verde, 

uma região formada por uma exuberante paisagem, com uma gigantesca diversidade de fauna e 

flora.  

Essa é a Amazônia apresentada em geral também pela mídia e pelo turismo, em um 

discurso construído através  da  visão dos colonizadores que só fez se fortalecer ao longo dos 
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tempos e as mídias acabam apresentando e discutindo somente isso em relação à Amazônia, 

visto que  

 

Na sociedade contemporânea, a mídia é o principal dispositivo discursivo por 

meio do qual é construída uma “história do presente” como um acontecimento 

que tenciona a memória e o esquecimento. É ela, em grande medida, que 

formata a historicidade que nos atravessa e nos constitui, modelando a 

identidade histórica que nos liga ao passado e ao presente. (GREGOLIN, 

2007, p.16) 

 

Destarte, obviamente a região não é formada – e representada – apenas por essa 

Amazônia tradicional que a mídia retrata; há ainda outras perspectivas, como a da Amazônia 

contemporânea, ligada ao aspecto urbano e às novas tecnologias que, ainda que seja atual e 

mais visível (ao menos nas metrópoles e cidades mais importantes da região), acaba sendo 

esquecida em detrimento de um discurso já incorporado, que pode ser caracterizado por Michel 

Foucault como “vontade da verdade” ( 1970  p.17), isto é, uma construção de um discurso com 

intuito de normatizar uma verdade. A verdade dentro desse contexto é aquela que aparece e 

chega ao conhecimento da sociedade. É ainda o pensador francês que, em “A arqueologia do 

saber”, afirma que 

 

Gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou 

de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um 

léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, 

que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços 

aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um 

conjunto de regras, próprias da prática discursiva. (...) não mais tratar os 

discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a 

conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam 

sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos 

de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar 

coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse 

mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 

1986, p.56) 

 

Neste sentindo, notamos que a ordem do discurso cria ou tenta criar uma verdade, 

deixando claro que a verdade é aquela que aparece. Deste modo, chegamos a uma dicotomia 

que Rosane Steinbrenner (2007) caracteriza como centralidade ambiental e invisibilidade 

urbana, onde o discurso criado em torno da Amazônia, como ideia de natureza, é uma ordem do 

discurso de centralidade ambiental, que dá preferência à floresta, a ideia de verde, mato, de uma 

Amazônia mística, rústica, predominantemente habitada pela população indígena.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

3 

 

Esse panorama nos leva à invisibilidade urbana, que seria um embaçamento de grupos 

humanos, em especial da população urbana da Amazônia, em que este espaço citadino é 

esquecido e não tem “lugar”. Observamos, então, que 

 

Opacidade em relação ao urbano não atingiria tão somente o imaginário 

exógeno (visões de externos) mas também o imaginário endógeno de 

amazônidas urbanitas, dominado por noções de sentido a partir de ideias 

simplificadoras e generalizantes, potencializadas pelo poder homogeneizante 

da mídia globalizada, que apoia permanentemente suas narrativas sobre a 

Amazônia numa centralidade ambiental de caráter monumental e exótico.Com 

isso, quer-se inferir que tal categoria social – a população urbana da Amazônia 

- também diante do “espelho” se invisibiliza, reforçando a ideia de sua quase 

“ausência” nesse cenário “verde” (STEINBRENNER, 2007,p.2)  
 

Sendo assim, a “falta de evidências” dessa Amazônia urbana, globalizada e 

tecnológica, acaba fortalecendo e perpetuando essa visão “tradicionalista”, até mesmo em 

meios que supostamente teriam maior liberdade para divulgá-lo, como sites e blogs. Emerge e 

se fortalece então uma ordem do discurso que pode ter contribuído para o surgimento de uma 

possível “Marca Amazônia” (AMARAL, 2008), já que empresas se apropriam de 

características naturais da região para promover e vender uma imagem sustentável. Tal atitude 

também acaba fortalecendo essas imagens e imaginários que parecem ainda hoje permanecer.  

Levando em conta todo este complexo e amplo panorama, neste artigo buscamos 

analisar e compreender o modo como esse discurso de Amazônia verde, ligada a fauna e a flora 

permanece atualmente no ciberespaço que, para Pierre Lévy, é um espaço onde “todo elemento 

de informação encontra-se em contato virtual com todos e com cada um” (1999, p.11). Na 

contemporaneidade, isto dialoga ou mesmo é organizado pela Folksonomia, que se propõe a 

analisar essas novas práticas de representação, organização e recuperação na Web.  

Assim, nesta análise, observamos três sites que terminam dando continuidade a essa 

ideia de verde e sustentabilidade, deixando de lado a oportunidade de mostrar uma Amazônia 

mais ampla e urbana, mantendo a visão restrita e idealizada.  

 

Interagir, organizar e recuperar: cibercultura, ciberespaço e Folksonomia 

Com o desenvolvimento das tecnologias e as atualizações praticamente diárias de 

softwares e hardwares, surgiu “a cultura” do tecnológico denominada de Cibercultura, que 

ganhou mais força com o surgimento das redes sociais e aparelhos eletrônicos como os 

smartphones e toda essa conexão entre os usuários que eles proporcionam, mudando a forma de 

comunicação e compreensão da mesma. Para Lévy  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

4 

 

 

A cibercultura da forma a um novo tipo de universal: o universal sem 

totalidade. E, repetimos, trata-se ainda de um universal, acompanhado de todas 

as ressonâncias possíveis de serem encontradas com a filosofia das luzes, uma 

vez que possui uma relação profunda com a ideia de humanidade. 

(LÉVY,1999, p119. ) 

 

Com a cultura do virtual, por sua vez, surge a necessidade do armazenamento dessas 

informações que são colocadas em todas as interfaces disponibilizadas na internet, informações 

são catalogadas através da Folksonomia (AQUINO, 2007), que possibilita a reunião e 

organização do conteúdo no ciberespaço, principalmente através de tags (etiquetas) e 

hiperlinks. Tal processo em geral é feito de forma coletiva pelos usuários da Web, facilitando a 

procura por determinado termo, expressão ou assunto. Importante notar que 

 
Desde que o ser humano passou a se valer da fala, até a utilização de 

equipamentos móveis com acesso à rede mundial de computadores, passando 

pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção de mídias 

audiovisuais, toda forma de comunicação tem imposto alterações nas relações 

sociais, no comportamento dos indivíduos na participação dos sujeitos-

comunicadores nos processos comunicacionais, na formatação de mensagens 

veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos necessários para o 

estabelecimento do ato comunicativo. (CARDOSO, SANTOS e VARGAS, 

2009, p. 19) 

 

Como se vê, este processo é amplo, envolve criatividade e memória e permite a 

compreensão dos contextos que envolve cada armazenamento de conteúdo, que pode ser 

direcionado à região amazônica, como nos sites que aqui analisamos e que foram escolhidos em 

geral por se apresentarem como detentores de discussões mais amplas sobre a região, desde os 

títulos das páginas e sua relação com a mídia, informações e mesmo fundo de apoio. 

 

A Amazônia e suas representações no ciberespaço 

O site Mídia e Amazônia (http://midiaeamazonia.andi.org.br/) faz parte do projeto 

Mídia e Amazônia implementado pela ANDI – Comunicação e Direito, com apoio da Climate 

and Land Use Alliance (CLUA). É um portal para jornalistas e interessados que busca ser 

referência para cobertura da imprensa sobre a Amazônia.  

De forma geral, ao entrar no site você pode nota um portal esteticamente organizado e 

“intuitivo”, que possui na parte superior as abas com informações sobre desmatamento, 

agronegócio, clima, terra e governança, temas que aparentemente vemos diariamente nas mídias 

e que normalmente são abordados. Na lateral direita observamos um diário de notícias, espécie 

de análise constante de como a imprensa está abordando questões relacionadas à Amazônia.  

http://midiaeamazonia.andi.org.br/
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Há ainda a Web TV, que disponibiliza entrevistas com jornalistas e especialistas sobre 

temáticas diversas e, um pouco mais abaixo, um espaço disponível para mostrar o 

monitoramento da Amazônia. Na lateral esquerda tem a aba “recursos para jornalistas”, com 

glossários, bancos de fontes, textos de apoio e legislação, com a finalidade de dá suporte a 

pessoas que desejam escrever ou conhecer a Amazônia e não tem de certa forma recursos. 

 

 

Imagem 01. Tela de entrada do portal Mídia e Amazônia 

  

Em entrevista à Agência Brasil, da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), o 

jornalista e diretor executivo da ANDI, Antonio Augusto Silva, afirmou que a proposta do site é 

“melhorar e qualificar a cobertura, ao mesmo tempo ajudar o jornalista a entender a Amazônia e 

a descobrir a Amazônia, a proposta é muito clara, não só qualificar essa cobertura mas também 

avaliar essa cobertura pelas análises de mídia que o site rotineiramente faz”6. Apesar de falar 

sobre “descoberta”, o que se vê de fato no portal é essa visão restrita que se tem da Amazônia, 

com as notícias em geral sendo veiculadas somente a aspectos ambientais, povos tradicionais e 

questões de sustentabilidade. 

Prosseguindo na apresentação dos sites, encontramos o do Fundo Amazônia 

(http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/), gerido pelo Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), mas que não se trata de um programa de 

governo. Na descrição do portal, afirma-se que a iniciativa não é governamental que tem como 

                                                 
6 Ver mais em <http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/07/andi-comunicacao-e-direito-lanca-site-

para-dar-visibilidade-vida-na>. Acesso em 30 de junho de 2017. 

http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/
http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/07/andi-comunicacao-e-direito-lanca-site-para-dar-visibilidade-vida-na
http://www.ebc.com.br/noticias/meio-ambiente/2015/07/andi-comunicacao-e-direito-lanca-site-para-dar-visibilidade-vida-na
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finalidade obter investimentos não-reembolsáveis para projetos de prevenção aos 

desmatamentos e que promovam a conservação e o uso legal do espaço amazônico. 

 

Imagem 02. Tela de entrada do portal do Fundo Amazônia 

 

Não por acaso, o layout do site segue o mesmo padrão dos demais que tratam de temas 

sobre a “Amazônia”, tendo a predominância do verde, imagens de mata, rios, animais – a 

imagem do topo do portal, inclusive, possui estas referências. Do lado esquerdo há tópicos com 

informações do projeto e como conseguir o financiamento, informações de doações, notícias, 

monitoramento e avaliações, publicações e os projetos aprovados. No portal há também 

notícias, informações gerais e, em algumas áreas do mesmo, hiperlinks que explicam e 

direcionam o usuário para doação ao Fundo.  

Por fim, o site InfoAmazônia (https://infoamazonia.org/pt) tem por objetivo oferecer 

atualizações constantes sobre os nove países pelos quais a região se espraia, além do Brasil: 

Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e também a Guiana Francesa. 

No portal, existem vários estudos, pesquisas e dados, que também podem ser encontrados para 

download, visando melhorar a compreensão acerca dos desafios enfrentados pela Amazônia.  

 

https://infoamazonia.org/pt
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Imagem 03. Tela de entrada do portal InfoAmazônia 

 

O portal mesmo disponibiliza a participação do público através do compartilhamento 

dessas informações com a página. Desta forma, ajuda a mapear onde os principais problemas da 

Amazônia estão acontecendo e, assim, protegê-la. 

Ainda que haja a grande disponibilidade de conteúdo atualizado, interação com o 

público e notícias, a proposta se detém a mostrar uma Amazônia estereotipada, onde seus 

principais problemas estariam voltados ao desmatamento e a exploração de suas riquezas e cuja 

população é mostrada de forma simples, sofrida e “mística”. Sustentando o imaginário de uma 

Amazônia exótica, lembramos de Roberto Belmonte quando afirma que “o meio ambiente é 

pauta, mas em geral ocupa espaços periféricos e recebe uma abordagem exótica” 

(BELMONTE, 2004, pp. 21-22). 

Como se nota, nestes portais a ideia da Amazônia somente como “território da 

biodiversidade” terminando deixando de lado uma série de outras perspectivas que poderiam 

ser adotadas e apresentadas ao público. Observando isto através do Jornalismo, é primordial 

que, segundo Wilson Bueno, 

 

O jornalista ambiental não deve definir a sua pauta como se estivesse diante de 

uma folha em branco. Ele precisa ter uma visão mais abrangente do tema (ou 

pelo menos buscar tê-la sempre) porque caso contrário, irá fechar o seu foco, 

restringir as suas fontes e ficar à mercê de informações ou dados que servem a 

determinados interesses (BUENO, 2007, p. 37)  

 

Aproximando tais discussões da Publicidade e da Propaganda, observamos que tal 

ênfase na apresentação da “mesma Amazônia” ainda é ampla, até em portais que são 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

8 

 

considerados estratégicos e importantes para a compreensão da região e talvez influenciem até 

mesmo no consumo, interesse ou possibilidade de determinação de uma possível “Marca 

Amazônia”. 

 

Além da mídia, o público 

No desenvolvimento desta pesquisa, bem mais ampla porque voltada para nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que segue em andamento e da qual apresentamos 

apenas algumas discussões aqui neste trabalho, começamos também a “ouvir” do público suas 

opiniões e posicionamentos em relação ao assunto discutido. 

Em cerca de três semanas, setenta pessoas responderam à pesquisa disponibilizada por 

questionário online, sendo graduandos ou não, com idade entre 18 a 50 anos, moradores das 

cidades de Belém, Ananindeua-PA, Rondon do Pará, Tucuruí-PA, Rio de Janeiro-RJ, Rio 

Branco-AC, Natal-RN e Ribeirão Preto-SP, os quais responderam questões sobre a (possível) 

“Marca Amazônia” em seu contexto social. 

Diante de alguns dos resultados já obtidos, é possível observar que o entendimento que 

as pessoas tem de Amazônia se organiza em torno da natureza. Para se ter uma ideia, entre os 

70 entrevistados até o momento, a maioria associou a Amazônia à floresta (ou mato, fauna, 

flora, rio, selva). A segunda associação mais citada foi basicamente biodiversidade, 

demonstrando a continuidade de uma visão restrita e vertical sobre a Amazônia de que ela se 

resume apenas em floresta, olhando apenas uma Amazônia tradicional ligada à origem indígena 

e a mitos e folclore, esquecendo que temos uma Amazônia contemporânea, mais urbana e 

“conectada” com inovações tecnológicas, estruturais e mesmo imobiliária. 

Estas associações restritas da Amazônia são reforçadas pelos meios de comunicação, 

livros didáticos e muitas vezes pelo povo que vive na região, que acabam não conhecendo ou 

não apresentando a Amazônia de fato, que vai muito além de mato, mitos, povos nativos e 

biodiversidade.  

Ainda que existam iniciativas no ciberespaço que podem ajudar a analisar e 

compreender outras “vertentes” da Amazônia, como os sites aqui citados, não é difícil perceber 

que tais iniciativas, contrariando por vezes o seu próprio discurso inicial, terminam fortalecendo 

a compreensão do pensamento voltado a fauna e flora, Nesse caso, o papel da mídia deveria ser 

“capaz de olhar a floresta além das árvores” (BERNA, 2008, p. 95) para que assim as 

informações consigam ultrapassar esse gramado verde que vem sendo construído no decorrer 

dos tempos. Assim, de acordo com Otacílio Amaral Filho, 
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O que se pode constatar é que a ambiência da emissão regida por suas 

gramáticas produz uma visão de mundo, que no contemporâneo tem uma 

configuração mídiática por excelência, oferecida na produção de suas 

mensagens estruturadas na direção de um poder simbólico que extrapola o 

poder de publicizar para constituir-se também como um poder de representar a 

realidade que se ordena enquanto linguagem na simulação (2008 p.24) 

 

Que tipo de Amazônia você observa hoje? 

Quando questionadas quanto ao “tipo de Amazônia” que observam na atualidade, a 

maioria das pessoas que já teve acesso à nossa pesquisa respondeu que vê uma Amazônia 

explorada (ou “devastada”, “degradada”, “mal tratada”, “desmatada”, “mercantilizada”, termos 

utilizados nas respostas), reflexo de uma Amazônia que foi “vendida” pelos meios de 

comunicação de massa como um lugar de fonte de recurso inesgotável. Isso teria incitado duras 

consequências à região que passou a ser continuamente explorada, podendo assim ser percebido 

que “o meio ambiente é pauta, mas em geral ocupa espaços periféricos e recebe uma abordagem 

exótica” (BELMONTE, 2004, p. 21-22) 

A imagem de uma Amazônia devastada também é reflexo de uma mídia que costuma 

mostrar suas informações baseadas em fauna, flora e exploração da área verde, o que termina 

fortalecendo o pensamento de que na Amazônia existem apenas os problemas voltados à 

biodiversidade. Dessa forma, um projeto que vise à sustentabilidade serviria como válvula de 

escape para o local, mas deixaria de lado outros problemas que inúmeras cidades, em especial 

suas capitais e grandes cidades do interior, possuem. Em geral, a mídia de massa, e até mesmo 

os sites aqui citados, Mídia e Amazônia, InfoAmazônia e o do Fundo Amazônia, não mostram 

que tais cidades tem os mesmos problemas de metrópoles e outras grandes cidades do Brasil. 

As informações contidas assim, não são suficientes para que haja uma análise dos problemas 

vividos e encontrados no local como um todo. Desta forma, Berna enfatiza que: 

  

Não é pelo maior ou menor volume de informação que o público aprende a 

pensar criticamente e se torna capaz de atuar em seu número para transformá-

lo. Por exemplo, a simples veiculação de informação ambiental desassociada 

de um compromisso com a cidadania crítica e participativa, ao contrário de 

estimular uma revisão de valores, pode aumentar a velocidade do saque aos 

recursos do planeta (BERNA, 2008 p,94).     

 

Destarte, quando questionados se a Amazônia possui “uma marca”, a maioria dos 70 

entrevistados respondeu que sim, sendo seguidos pelos que afirmaram que não e, por fim, 

apenas alguns até o momento ficaram divididos sobre a possibilidade de haver essa marca, onde 
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ela não poderia ser representada apenas de uma forma, mas sim de várias, visto que a Amazônia 

é mais que fauna e flora e sim a mistura de culturas. 

Entre todas as perguntas, essa é uma das fundamentais em nossa pesquisa visto que, 

por meio dela, saberemos se as pessoas reconhecem a Amazônia como um marca e não apenas 

se a mídia (ou ainda a academia) ditaria tal relação, ponto fundamental para nossa análise7. 

Ainda no século XXI, com a repetição do discurso acerca somente das questões ambientais, não 

é difícil imaginar que isto pode terminar se relacionando a uma perspectiva publicitária. 

Diante disso, o que pode ser percebido é que a associação de “Marca” está ligada mais 

ao conceito acadêmico do que de fato a compreensão do mesmo para as pessoas. A “marca”, tal 

qual abordada por Amaral Filho (2008) estaria ligada mais às empresas que a utilizam em seus 

produtos/serviços, bem como nas propagandas do que necessariamente ao público e sua 

observação sobre a região e o consumo. 

Evitando se aproximar de uma visão apocalíptica – e nem por isso se aproximando de 

uma mais “integrada”, devemos então observar que a ideia da Amazônia “verde” e a “força da 

natureza” em produtos e propagandas pode colaborar sim para manter um ciclo de percepção de 

uma só forma sobre a região, ou ao menos mais restrita. Apesar de nos afastarmos da concepção 

mais vertical de Otacílio Amaral Filho, concordamos com o mesmo por reconhecer que a 

publicidade tem grande influência, visto que “a ‘marca Amazônia’ foi pensada como uma 

proposição que a publicidade apropriou do imaginário social e transformou em apelo para os 

seus anúncios.” (2008, p. 18). Assim sendo, estamos diante do consumo, onde a “Antropologia 

do consumo enfatiza que, para a compreensão das relações de consumo na sociedade, é preciso 

o entendimento do espaço de significação em que os bens são utilizados” (OLIVEIRA, 2010, p. 

23). Mais que isso: tal relação dialoga com Barbosa e Campbell (2006), que consideram o 

consumo como esquemas representacionais e classificatórios apreendidos como um jogo de 

aspectos físicos e simbólicos, onde as sociedades se reproduzem de acordo com sua lógica 

cultural específica. 

Aí, então, encontramos público, produtos e publicidade reunidos. Quando perguntamos 

se as pessoas se sentiam/ sentem atraídas por produtos que levam o nome da Amazônia, a 

predominância nas respostas foram sim. Houve ainda respostas negativas em relação à 

Amazônia como fator de atração, sendo que mais de 10% dos entrevistados não veem essa 

atração do público por veículos que divulgam ou levam o nome da Amazônia. 

                                                 
7 Sobre isto, ver também nosso artigo “A Amazônia (ainda) é uma marca? ‘Marca Amazônia’, representações e 

mudanças de paradigmas”, publicado nos anais do XVI Congresso de Ciências da Comunicação da Região Norte 

2017. O texto está disponível em <http://portalintercom.org.br/anais/norte2017/resumos/R54-0652-1.pdf>. Acesso 

em 12 de julho de 2017. 

http://portalintercom.org.br/anais/norte2017/resumos/R54-0652-1.pdf
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Complementando tais dados, é interessante notar que talvez para pessoas de outras 

regiões a referência à Amazônia seja mais atraente, por ser vista de modo rústico, selvagem ou 

ainda “misterioso”. Em nosso questionário, todos as pessoas afirmaram que já tiveram contato 

com moradores de outras regiões (ou ainda são nascidos ou residem em outros Estados), porém 

esse contato mostrou que existe fortalecimento de um preconceito com a região e com quem 

habita no local, vendo a Amazônia somente como uma área de baixa densidade demográfica, 

sem urbanização, sendo habitada somente por índios e animais selvagens, além de comentários 

xenofóbicos. Tais comentários lembram que 

 

A Amazônia, desde o início de sua ocupação, exploração e formação foi 

tratada por uma aparência formada por uma rica visualidade, estampada na 

floresta ou pelo seu gigantismo físico-geográfico ou pela perspectiva de suas 

riquezas princípios que terminam por configurar sua imagem dominante. A 

planície amazônica, o Mar Dulce, o Inferno Verde, o vale amazônico, o 

Eldorado, os estereótipos sucederam-se numa busca de entendimento por um 

elemento que pudesse sintetizar uma totalidade que a todo o momento parece 

se mostrar de modo diferente (AMARAL FILHO, 2008, p. 95). 

 

Tal repetição, das mesmas imagens e mesmos imaginários acerca da Amazônia, 

parecem incomodar mais que agradar a própria população. No questionário, a maioria das 

respostas mostrou que existe certo incômodo diante de comentários repetitivos e mesmo 

xenofóbicos. Muitas das respostas apontaram para críticas ao que Rosane Steinbrenner (2007) 

define como “a invisibilidade de grupos humanos, em especial das populações urbanas da 

Amazônia”, diminuindo a importância dos indivíduos, suas práticas e relações sociais em 

detrimento da permanência constante de associações aos aspectos naturais, como observamos 

ao longo de todo o texto. 

Diante de tais problemáticas, podemos observar que a Amazônia é retratada de forma a 

sustentar o estereótipo já mostrado em diversas vezes pela mídia e pelo Turismo, entendendo 

que “a mídia vive do discurso que produz sobre sua própria simulação das outras realidades” 

(SODRÉ, 2002, p.236), em que há “a publicização da temática ambiental na mídia hegemônica 

equipara-se à publicização de qualquer produto de consumo, simbólico ou tangível.” 

(AMARAL FILHO, 2008, p. 49). 

 

Últimos tons, últimas considerações  

Para entender e compreender as representações sobre a Amazônia, que poderiam ou 

mesmo podem apontar para uma possível existência de “Marca Amazônia”, é necessário 

também compreender como a mídia, em especial pela Web e, mais especificamente ainda, a de 
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portais considerados mais amplos e não “mercadológicos”, de entretenimento, serviços ou 

mesmo notícias. Através delas, como notamos ao longo deste artigo, vemos uma grande 

prevalência de uma representação unicamente ligada à biodiversidade, a aspectos naturais, a 

tons e tons de verde. 

Assim, notamos ainda certo embaçamento das ações sociais, da representação humana 

e mesmo de uma realidade mais urbana e complexa. Esta “invisibilidade” deve ser questionada, 

já que, como afirma Clifford Geertz, “o homem é um animal amarrado a teias de significados 

que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não 

como uma ciência experimental em buscas de leis, mas como uma ciência interpretativa, à 

procura do significado” (2008, p.15). Seu papel social, então, não deve ser deixado de lado. 

Por fim, nesta miríade de discussões, levamos ainda em conta as respostas em um 

questionário on line que disponibilizamos para saber do público como observa, de fato, a região 

amazônica e, mais que isso, se isto de algum modo se relaciona ao desenvolvimento de uma 

possível marca para a Amazônia, mais “completa” e menos excludente, como a observada na 

repetição de representações “naturais” que se multiplicam atualmente.  
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