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Resumo 
 

O artigo busca fazer uma contribuição para análise de construção e consolidação da 
imagem esteriotipada da Amazônia, através de uma única abordagem, voltada para a 

exuberância dos recursos naturais em detrimento da diversidade. Destacada como vazio 
demográfico, terra de ninguém, lugar de exploração, demonstrando como as própias 

produções multimídia locais, criadas por autores da região, que acabam por reforçar o 
discurso negativo sobre a Amazônia, exaltando alguns preconceitos. O objeto de análise 
deste trabalho é a produção multimídia do humorista paraense Murilo Couto que, ao 

tentar se contrapor aos discursos homogêneos e cristalizados sobre a Amazônia, termina 
por reforçar o preconceito sobre a região, não dando a devida importância aos povos que 

aqui habitam e a imensidão da floresta, valorizando exclusivamente o meio urbano, em 
detrimento de toda a diversidade. 

Palavras-chave: Amazônia; produção multimídia; vazio demográfico; preconceito; meio 

urbano. 

 

Introdução 

A Amazônia há muito tempo desperta interesses mundiais. São olhares atraídos 

pela riqueza da região, sua diversidade ecológica e natural, principalmente a extração de 

recursos raros e escassos no mundo inteiro. A Amazônia viveu vários ciclos 

historicamente registrados, como, por exemplo, o da extração da borracha, no início da 

colonização brasileira, organizada pelos portugueses que exportavam toda a matéria 
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prima para a metrópole Portugal; a corrida sangrenta do ouro de Serra Pelada entre os 

anos de 1981 e 1992 é outro exemplo, assim como o período das “drogas do sertão” e 

muitos outros. A região Amazônica ainda vive sob regime de exploração. A mineração 

ocupa 1/3 de todas as atividades desenvolvidas na região norte e é, em sua maioria, 

destinada para exportação. 

 Mais recentemente, a Amazônia vem sendo cotada como a principal fonte de 

energia hidrelétrica do Brasil, o último projeto instaurado foi a usina de Belo Monte 

(Bacia do Rio Xingu), que trouxe prejuízos irreparáveis para a região, como o desvio dos 

rios, mortes de várias espécies de peixes, assim como a deslocação de familias inteiras 

que viviam aos arredores, deixando pra trás sua cultura, seu subsídio e sua terra. Porém 

há um discurso de energia limpa e sustentável por meio das empresas e da mídia: 

 

“A produção de sentido sobre preservação ambiental por 
diferentes grupos de agentes é evidenciada na imprensa geral, 

corporativa e alternativa, com abordagens também diversas, mas 
de forma permanente. Existe uma grande cumplicidade entre as 

empresas e o Estado que se converge por relações de parceria, 
fortalecimento do grupo e contratuais, sendo que a imprensa, 
principalmente aquela institucional e corporativa, contribui para 

consolidar o posicionamento desses agentes dentro do campo de 
forças.” (CARREIRA, 2015, p. 4)  

 
 É bem certo que Amazônia ainda está atrás de várias regiões brasileiras em 

relação ao desenvolvimento social e tecnológico por falta de interesse dos que 

administram seus recursos e econômia. A região norte está entre as mais ricas do país, 

gera impostos milionários aos cofres públicos, mas há desinteresse em mudar a 

perspectiva da região Loureiro, Violeta (2002): 

 
A natureza não tem sido considerada como parceira e aliada para 
estabelecer um real desenvolvimento da região. Ao contrário disso, a 
floresta aparece nos planos e programas federais ora como um 
obstáculo a ser vencido, ora como simples objeto a ser explorado, ora 
como um almoxarifado inesotável de riquezas – que portanto, não se 
precisa ser reposto. (LOUREIRO, 2002, p. 113) 

 



 

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

 

 

A Amazônia é uma das regiões mais ricas do mundo em se tratando de recursos 

naturais e ecológicos, porém é considerada somente como local de exploração. Em livros 

dos missionários portugueses Cardim, Yves d’ Evreux e Claude d’ Abbeville, Castro, 

Edna (2015) destaca: 

 
Essas obras certamente são importantes pelo testemunho, mas têm 
limites severos impostos pela visão colonial que, ao produzir imagens 
distantes e narrativas deformadas, marcadas a partir de sua percepção e 
de suas crenças, classifica o outro como interior de seu próprio 
universo, o qualificando como inferior,  ignorante e vazio. Vazio pois 
sem alma e em cultura. Portanto, o situa na contramão do projeto 
ociidental de civilização e, por isso, os vê como corpos dizimáveis e 
almas a serem finalmente preenchidas a sua semelhança. A categoria de 
indentidade vista como a da civilização e o processo mercantil como 
civilizador, subjaz à razão colonial. (CASTRO, 2015, p. 21)  

 

 Para justificar o termo “civilização” basta estabelecer o conceito que segundo 

Junior e Jasmim (2007, p. 124) “é o estágio de desenvolvimento cultural em que se 

encontra um determinado povo. Este desenvolvimento cultural é representando pelas 

técnicas dominadas, relações sociais, crenças, fatores econômicos e criação artística”.  

Partindo daí, podemos dizer que os índios que viviam no Brasil eram, sim, civilizados, 

porém com sua própria cultura e costumes.  

Nesse contexto, o videoclipe musical do humorista paraense Murilo Couto, que 

é o objeto de análise deste trabalho, aborda uma visão contra esses discursos pré-

estabelecidos que geralmente se têm do povo da Amazônia, Amazônica Loureiro (2002): 

 
“A sociedade civil acabou se tornando refém do Estado. Salvo poucos 
momentos, a sociedade tem sido, quase sempre, submissa e pouco 
crítica. E assim, a região entra no terceiro milênio sem uma identidade 
cultural própria e sem um projeto de desenvolvimento compatível com 
a sua riqueza natural, com sua gente e com sua variedade cultural.” 
(LOUREIRO, 2002, p. 119) 

 
 A seguir, podemos observar um trecho da obra, que evidencia a contraposição do 

discurso unitário da Amazônia e da imagem distorcida criada e reforçada pela mídia 

corporativa nacional: 

[...] 
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Eu não sou do Ceará e nem sou da Bahia. Deixa de ser burro e 
estuda geografia. Eu já falei mil vezes, mas eu vou repetir. Vê se 

me entende, Boi Bumbá não é daqui 
[...] 
Temos deuses do Rock, nunca disse que não tinha 
Vocês têm Roger Moreira 
E nós temos o Chimbinha 
[...] 
Minha rua tem asfalto e eu ando de carro até 
[...] 
Lá tem Shopping Center e dá pra comprar várias coisas

5 
 
 

 O Videoclipe “Belém Belém”, de Murilo Couto, com participação especial de 

Fáfá de Belém, foi ao ar em 24 de Abril de 2014 e tinha como objetivo alcançar os que os 

que desconhecem a verdadeira “cara” da Amazônia e ainda explicar que a região não se 

resume aos costumes indígenas. Cansado de responder se existe civilização em sua 

cidade natal, Murilo Couto lança um videoclipe recheado de participações especais. Foi 

exibido pela primeira vez no programa The Noite, apresentado por Danilo Gentili e após 

sua primeira exibição, o videoclipe foi lançado na internet, em redes sociais, como 

YouTube e Facebook, alcançando cerca de 221.436 visualizações. Mas, a sua ideia de 

contrapor os discursos preconceituosos, acabou por reforçar, dando “privilégio” a posição 

geográfica de Belém, valorizando os costumes urbanos da região e deixando de lado 

características históricas, como os povos existentes, e a cultura como o “Boi Bumbá” que 

é um elemento característico de algumas localidades da Amazônia. 

 

Floresta amazônica x Amazônia; Norte x Nordeste: “Aqui não é nordeste” 

 

Na produção audiovisual selecionada, que é objeto desta obra, o autor Murilo 

Couto faz críticas através do humor relacionadas à imagem que se tem da Amazônia, sem 

considerar sua totalidade, ou seja, enfoca na área urbana e uma parte dos seus costumes. 

Ao se falar em Amazônia, o leitor que se orienta através de livros didáticos ou pela mídia 

corporativa nacional, agrega de imediato o conceito de Amazônia à maior floresta 

                                                 
5  Trecho da música Belém Belém, do humorista paraense Murilo Couto feat Fafá de Belém. 
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tropical do mundo, desconsiderando a diversidade Amazônica, seus povos, seus costumes 

e suas características amplas e específicas de cada território amazônico. 

 Ao analisar produtos de cunho didático, o leitor já pode ter uma noção de como 

a região amazônica é representada exclusivamente como exuberante e abundante de 

recursos naturais em detrimento da diversidade amazônica. No livro “Vontade de Saber 

Geografia 7” de Neiva Torrezani, percebe-se claramente o tratamento parcial do 

território: 

 
A floresta amazônica ocupa uma área de aproximadamente 7 milhões 
de Km², a qual  não restringe apenas ao território brasileiro. [...] a área 
da floresta ultrapassa os limites do Brasil, estendendo-se por outros 
países situados na América do Sul, como Bolívia, Equador, Venezuela e 
Guiana. No entanto, podemos perceber que é no território brasileiro que 
está a maior parte da floresta. (TORREZANI, 2015, p.210) 

 

A maior parte da floresta amazônica está situada na região norte. A informação 

parcial se dá por um discurso construído de Amazônia durante anos, desde a época 

colonial e reforçado pela mídia, sendo a região um personagem, caracterizado pela 

exuberância dos recursos. Essa visão permite a negação do homem amazônico e de sua 

cultura; o homem torna-se invisível, e, portanto, nada ou pouco representa. O atraso que 

vive a Amazônia em relação às outras regiões dos países que têm territórios na região é 

reflexo dessa concepção, que considera a região como a grande reserva de recursos 

naturais para alavancar o progresso dos países, sem dar valor ou potenciação ao 

conhecimento, às práticas, e às capacidades ali presentes (ARAGON, 2013).  

 

Características herdadas 
 

A Amazônia é reconhecida pelo mundo inteiro como uma região única e 

preciosa, exatamente pela exuberância dos recursos naturais e pela sua biodiversidade. 

Essa é a maior riqueza da região amazônica. No entanto, a imagem construída desde a 

época colonial e reforçada pela mídia até os dias atuais é de que a Amazônia possui essa 

exuberância de recursos naturais e um vazio demográfico, desvalorizando a cultura e a 

diversidade existente na região. O homem da região, sempre foi desvalorizado e 

negativado. O índio sempre foi visto como preguiçoso, inferior e um empecilho para o 
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desenvolvimento. Os ribeirinhos e a população em geral idem. A exuberância dos 

recursos sempre foi colocada em detrimento do povo da Amazônia, que nunca foi 

valorizado e destacado pela sua diversidade. 

 

Belém, metrópole do Estado do Pará 

 
 A metrópole Belém, no estado do Pará, hoje é constituída por 1.446.042 

habitantes que ocupam um território de mais de 1.059km de extensão. O estado tem um 

considerável PIB (Produto Interno Bruto), resultado das grandes explorações de recursos 

naturais como, por exemplo, a mineração. 

 A cidade de Belém utiliza como rota o maior rio navegável, o Amazonas. A 

região é ainda produtora das maiores diversidades de plantas e alimentos exclusivos da 

região, como açaí, cupuaçu, pau-rosa etc., que movimentam milhares de reais na indústria 

de cosméticos (ABRANTES, 2003, p. 112). 

  

Figura 1 e 2: Principais fatores econômicos da região: 

 

Fonte: Fadesp 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Geografia crítica na veia 2015 

        

Contudo, a região norte, assim como as demais do país possui seus próprios 

costumes e cultura que, no caso, está atrelada aos hábitos indígenas, providos de heranças 

antepassadas, o que diferencia muito das demais regiões do país. O artista Murilo Couto 

na letra de seu videoclipe utilizado como base deste trabalho, humoristicamente dá 

embalo a essa questão, no trecho: “Temos deuses do Rock, nunca disse que não tinha. 

Vocês têm Roger Moreira e nós temos o Chimbinha. Hã... Salve Chimba”. Cledivan de 
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Almeida Farias, mais conhecido como Chimbinha, ícone da região, ficou conhecido no 

país interpretando os ritmos calipso que fez muito sucesso no início dos anos 2000. Este 

ritmo assim como o Brega, Melody, Carimbó, Tecno brega, lundum, Siriá e outros 

sempre foram os hits mais consumidos na Amazônia. Essas coordenadas musicais são 

especificamente da região norte, o artista faz a menção de que a região possui grandes 

ídolos, porém está relacionado com a cultura local. 

 É por este e outros fatos, que a ideia de que na região norte há pouco 

desenvolvimento social e tecnológico, deve ser alterada. Esses significados atribuídos 

pelos imaginários sociais de quem não reside na região, estes que são preconceitos 

embasados em um conteúdo não verídico da realidade amazônica. Tais conceitos pré-

estabelecidos ao longo da história agregam concepções homogêneas que interligam a 

região norte e nordeste como se fossem uma só. 

 Ambas as regiões possuem características peculiares e distintas, apesar de haver 

muitos aspectos em comum também, são heterogêneas no modo de falar de cada 

população com variantes linguísticas, estilos musicais próprios ou até mesmo valores 

culturais e hábitos que designam a identidade do povo que lá reside. 

Em semiótica6, vemos que tudo é linguagem, desde a escrita até o ar que 

respiramos. Então, se tudo é linguagem, tudo é signo, logo, tudo vai estabelecer uma 

relação entre significante (elemento tangível, perceptível) e significado (elemento 

abstrato). Lúcia Santaella, em seu livro “O que é Semiótica?”, nos diz que: 

 
As linguagens estão no mundo e nós estamos na linguagem. A 
semiótica é a ciência que tem por objeto de investigação todas as 
linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos 
de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de 
produção de significação e de sentido. (SANTAELLA, 2008, p. 02) 

 

Ratificando Santaella (2008) sobre Semiótica, a obra do humorista Murilo 

Couto, no trecho “eu não sou do Ceará e nem sou da Bahia. Deixa de ser burro e estuda 

geografia. Eu já falei mil vezes, mas eu vou repetir, vê se me entende, Boi Bumbá não é 

daqui” aponta que o objeto “Amazônia”, enquanto “significante”, teve, ao longo dos 

                                                 
6  

Teoria geral das representações, que leva em conta os signos sob todas as formas e manifestações linguísticas 

ou não. 
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anos, sua semântica distorcida, ou seja, lhe foi atribuído um “significado”, mesmo que 

esse não tenha sido de todo correto. 

Neste ponto Murilo Couto ao tentar contrapor o discurso, acaba por desvalorizar 

a cultura da Amazônia na figura do Boi- Bumbá, que é elemento tradicional de várias 

localidades da região. Ao tentar valorizar a cidade de Belém como centro urbano, deixa 

de lado a diversidade amazônica e a riqueza que ela carrega. 

Explicado pela fenomenologia7, tal acontecimento é possível por conta da 

interpretação atribuída pela mente humana. No caso da Amazônia, essa só é, hoje em dia, 

discernida como uma terra sem cultura ou cultura pobre. “O discurso ficcional produz, 

com o passar do tempo, a sua verdade, que termina por ganhar vida própria e produzir 

resultados concretos na vida real dos indivíduos e das sociedades” (AQUINO, 2011 apud 

DUTRA, 2009). 

De uma forma mais didática, a fenomenologia explica que para haver uma 

representação, é necessário que haja a seguinte tríade: objeto, signo e interpretante. 

Assim sendo, a Amazônia seria o objeto; a história da Amazônia, o signo; e os efeitos 

representativos que a história contada causa no seu receptor, o interpretante 

(SANTAELLA, 2002). 

Nessa tríade, apenas o objeto e o signo são intransmutáveis, haja vista que a 

interpretação vai depender da formação cognitiva de cada receptor, o que não significa 

dizer que todas as interpretações acerca de determinado objeto estarão erradas, mas todas 

se complementam para chegar a uma definição ampla e completa. Por isso, é incorreto 

afirmar que a narração que hoje escutamos a respeito da região amazônica é um erro, já 

que é apenas a transmissão de outras interpretações sobre o mesmo objeto que, nesse 

caso, é a Amazônia. 

Com base em David Hume8, em seu ensaio “Um jogo de tudo ou nada?” pode-se 

notar uma justificativa para estereótipos criados acerca de Belém e do povo amazônida. 

Como observado em SANTOS (2013): 

 

                                                 
7  

Derivada do grego Phaneron, essa ciência tem por objeto a percepção e a mente. 
8  

Filósofo escocês, famoso por seu empirismo e ceticismo. 
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A intenção de Hume é estressar ao máximo a elasticidade da variedade 
de gosto. Insiste que ela prevalece até mesmo entre pessoas educadas 
sob um mesmo governo e imbuídas desde cedo dos mesmos 
preconceitos. Porém, aqueles que conseguem alargar seus horizontes 
por meio da observação de nações distantes e épocas remotas ficarão 
ainda “mais surpresos”, porque verão barbárie onde até então só viam 
variedade. Pior, percebem que a recíproca é verdadeira, isto é, aos olhos 
dos outros também se é bárbaro. (SANTOS, 2013) 
 

E Santos (2013) apud Hume: 

 
E a maior arrogância e autoconfiança se veem surpreendidas ao notar 
uma igual segurança por todos os lados e, em meio a tal contenda de 
sentimentos, hesitam a se pronunciar a seu próprio favor, dessa forma, o 
indivíduo tende a rotular o outro de bárbaro ou de mau gosto devido à 
diversidade cultural, quando na verdade, a arrogância faz tornar a sua 
cultura universal, criando preconceitos e julgamentos da diferença dos 
povos. (SANTOS, 2013) 
 

Santos (2013) diz ainda que: 

 
Todos os povos se unem para aclamar certas “regras” de composição e 
condenar aquilo que as contraria, no campo moral todas as vozes se 
unem para aclamar certas “regras” de postura e conduta, tais como a 
justiça, a humanidade, a prudência, e a magnanimidade, e para condenar 
aquelas que se lhes opõem. (SANTOS, 2013) 

 

 Marques (2005) afirma que as diferenças são muito maiores do que parecem à 

primeira vista, que é sempre a vista do investigador descuidado. E ainda aponta para o 

fato de que não pode haver nenhum padrão de moralidade universal capaz de fazer a 

distinção exata entre o certo e o errado. 

 Em outro ensaio, “Ceticismo estético da cepa pirrônica?”, Santos (2013) trata das 

posições do senso comum estudadas por Hume, que declara correto todo e qualquer 

sentimento, considerando para isso o fato de que este não tem referência a nada além de 

si mesmo. 

Segundo Marques (2005) o crítico talvez não seja o vilão, pois procura debater 

e questionar as ideias do senso comum, que são passadas culturalmente ou 

compartilhadas de forma errônea, como: “tomar açaí com granola”. A grande questão é 

aderir a pensamentos e ideias levando em consideração a opinião do outro, tornando 

padrão. Quando deve-se estudar e entender do que se trata, como funciona e como se 
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vive. Para assim formar conceitos e juízo de gosto a respeito. A música “Belém Belém”, 

objeto de análise deste artigo, é um apelo a essas pessoas que não buscam o 

conhecimento e expõem seus preconceitos.  

 Para entendermos como surgiu toda a confusão acerca dos valores amazônicos 

devemos, antes de tudo, fazer uma linha histórica que tem início em meados de 1500, 

quando a coroa espanhola incubiu Francisco de Orellana9 , acompanhado pelo Frei 

Gaspar de Carvajal10, de adentrar a grande região, conhecida hoje como Amazônia. Na 

ocasião, frei Carvajal acreditou ter encontrado as amazonas11, guerreiras da mitologia 

grega (MARTINS, 2007). 

 Desde então, a Amazônia vem sendo vista como terra de muitas lendas. Luís E. 

Aragón afirma em seu livro “Amazônia, Conhecer Para Desenvolver e Conservar” que a 

“Amazônia tem sido desde então vista com os olhos do descobridor, do aventureiro e 

como fonte inesgotável de recursos” (ARAGON, 2013, p. 21). 

 Para Aquino, 2011: 

  
As imagens que o homem presencia socialmente e hsitoricamente estão 
ligadas ao simbólico que por sua vez se entrelaça ao existente no 
passado e ao natural, objetivando o racional, dessa forma o simbólico 
determina aspectos da vida da sociedade, mas permite alguns pontos de 

liberdade mas não se esgora em si (AQUINO, 2011, p. 6) 
 

 Em sua obra “Belém Belém”, o humorista Murilo Couto satiriza esse pensamento 

sobre os habitantes da região. No trecho “minha casa tem tijolo, eu não moro numa oca” 

Couto critica o discurso de que na Amazônia só habitam povos indígenas, mas acaba por 

reforçar o preconceito e ainda tratar como se fosse algo ruim ser indígena, desvalorizando 

os primeiros habitantes da Amazônia e parte de sua história e cultura. 

 No trecho “minha rua tem asfalto e eu ando de carro até [...] Lá tem shopping 

Center e dá pra comprar várias coisas”, o humorista ratifica que, independente de estar 

presente na região Amazônica, ainda assim há shopping Center, que é fruto da 

                                                 
9  

Explorador, aventureiro e historiador espanhol, ficou conhecido pela exploração do rio Amazonas, no século 

XVI. 
10   Padre dominicano espanhol, famoso pelos seus escritos a respeito da região amazônica. 
11  

Derivado do termo ha-mazon, que significa “guerreiro”, na mitologia grega amazonas era uma nação de 

mulheres guerreiras. 
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modernidade e urbanização. Outra vez dá ênfase aos centros urbanos não valorizando a 

diversidade Amazônica e sua riquezas. 

 

Figura 3 – Charge dia do Índio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: D24AM 2012               

 

 Embasando a música de Murilo Couto, a autora Violeta R. Loureiro, em sua obra 

“Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re) construir”, traz para o 

campo da discussão a realidade de uma Amazônia que foi e vem sendo desconstruída 

culturalmente e que precisa encontrar a sua história novamente, não aquela história 

contada por estrangeiros, mas a verdadeira memória amazônica. Loureiro afirma que: 

 
Somente passando a ser sujeito de sua própria historia, e não o objeto de 
uma história definida e escrita pelo estranho à região, é que o homem da 
Amazonia poderá reencontrar ou recriar sua identidade perdida, usufruir 
de uma verdadeira liberdade político-cultural e assim traçar seu próprio 
destino, para viver como um ser moderno, integrado à natureza e à sua 
própria cultura, construindo uma história da Amazônia também, ou 
principalmente, para sua gente. (LOUREIRO, 2002, p. 120) 

 

 Como menciona a autora, só se faz possível à reconstrução histórico-sócio-

cultural da Amazônia se essa for iniciada pelo povo natural dela, já que, na condição de 

habitantes nascidos da região, estes são conhecedores da história, dos costumes, enfim, 

dos valores amazônicos. 
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Considerações finais 

 O resultado da pesquisa elaboarada para conclusão deste trabalho dá conta de 

que, entre outras causas de discursos equivocados sobre a Amazônia, a história de uma 

colonização disseminante produziu uma imagem distorcida sobre a região que perdura até 

os dias atuais. 

A população que vive na Amazônia ainda hoje sofre preconceitos enraizados 

desde a colonização brasileira, preconceitos que envolvem a cultura, o meio social, 

crenças e costumes que é uma herança deixada pelos indígenas e que se assemelham 

muito aos seus antigos modos de vivência, como as comidas típicas, hábitos usuais e a 

linguagem. Porém, como apresentado neste trabalho, verificamos que ainda hoje muitos 

discursos ainda estão enraizados na sociedade fora e dentro da Amazônia. 

 Desmantelar todos os pensamentos contrários à realidade amazônica, não é uma 

tarefa fácil e levará um tempo para mudar conceitos e opiniões divididas há anos. Um 

bom começo para mudar essa realidade é através da elaboração de uma nova didática 

escolar, iniciando a apresentação de uma Amazônia de diversidade, sem vazio 

demográfico e estruturado, tratando os “nativos” como personagem principal, de uma 

cultura vasta e rica. 

 Vários meios podem ser utilizados para transformar a imagem da Amazônia, o 

clipe musical do comediante Murilo Couto buscou ser uma solução, mas acabou por 

reforçar esses discursos, desvalorizando toda diversidade existente. É necessário entender 

a imensidão e riqueza da Amazônia em todos os âmbitos, som a exaltação do orgulho das 

raízes e costumes existentes, que estão sendo esquecidos. É necessário conscientizar e 

fazer alusão a esses valores para que possam permanecer vivos e continuar nas demais 

gerações. 
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