
Org.
Telmo Renato da Silva Araújo, 
Tony Leão da Costa e 
Jairo de Jesus Nascimento da Silva

AMAZÔNIA
História, culturas
e identidades

EDITAL

CHAMADA PARA
PUBLICAÇÃO

DE LIVROS
Nº 087/2019



Telmo Renato da Silva Araújo, 
Tony Leão da Costa, 

Jairo de Jesus Nascimento da Silva.
(Orgs.)

EDITAL

CHAMADA PARA
PUBLICAÇÃO

DE LIVROS
Nº 087/2019

HISTÓRIA, CULTURAS
E IDENTIDADES

A M A Z Ô N I A



Telmo Renato da Silva Araújo 
Tony Leão da Costa

Jairo de Jesus Nascimento da Silva 
(Organizadores)

IOEPA
Belém/PA - 2021

AMAZÔNIA 
HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Imprensa Oficial do Estado

Vários autores.
ARAÚJO, Telmo Renato da Silva; COSTA, Tony Leão da. SILVA, Jairo de Jesus Nascimento da. (Orgs.)
Amazônia: História, Culturas e Identidades  – Belém: Imprensa Oficial do Estado, 2021.
Revisor: Diego Coimbra dos Santos.

    ISBN: 978-65-00-18864-6

1. Educação 2. Cultura 3. Identidades 4. Amazônia 5. História
I. Título

CDD: 370

Foto de capa: Nazaré Cristina Carvalho

© Copyright 2021 - Telmo Renato da Silva Araújo, Tony Leão da Costa 
e Jairo de Jesus Nascimento da Silva - Todos os direitos reservados

Jorge Luiz Guimarães Panzera 
Presidente
Aroldo Carneiro 
Diretor Administrativo e Financeiro
Allan Gonçalves Brandão 
Diretor Técnico
Raimunda Helena Nahum Gomes 
Diretora de Documentação e Tecnologia

Moisés Alves de Souza 
Coordenação Geral
Elisangela Oliveira Alves 
Victoria Luiza Santos de Oliveira 
Secretaria Executiva
Robson Keller Gouveia Cordeiro 
Edilberto José de Figueiredo Silva 
Luciano Alves da Silva 
Henos Silva do Nascimento Júnior 
Designer, diagramação e artes gráficas

Reitor 
Rubens Cardoso da Silva  
Vice-Reitor 
Clay Anderson Nunes Chagas
Pró-Reitora de Graduação 
Ana da Conceição Oliveira 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Renato da Costa Teixeira
Pró-Reitora de Extensão 
Alba Lúcia Ribeiro Raithy Pereira 
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento 
Carlos José Capela Bispo
Chefe de Gabinete 
Valdete Maria Garcia Batista 
Secretaria do Gabinete da Reitoria 
Antonio Carlos Braga da Silva
Diretor do Centro de Ciências Sociais e 
Educação 
Anderson Madson de Oliveira Maia
Vice Diretor do Centro de Ciências So-
ciais e Educação 
João Paulo Rocha dos Passos

Bibliotecária: Regina Coeli Araújo Ribeiro - CRB/739



APRESENTAÇÃO DO
CCSE - UEPA

As primeiras edições dos livros elaborados na inédita parceria entre o 
Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado 
do Pará (Uepa) e a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa) são uma 
realidade e a emoção de participar deste momento é indescritível. Ainda as-
sim, descreve-la é o que tentaremos fazer nesta breve apresentação. Ver estes 
livros concretizados tem sabor de vitória, pelas lutas constantes que viven-
ciamos enquanto pesquisadores no Brasil. Ter o trabalho publicado, seja em 
e-books ou livros físicos, é o destino almejado por cada um que coloca corpo 
e alma em desenvolver um trabalho de pesquisa com método, qualidade e 
dedicação. Fazer ciência e gerar conhecimento são uma responsabilidade e 
também um privilégio.

Entretanto, conquistar este ponto, tem sido um prêmio para poucos. 
Por isso, quando em conversas entre nós da Gestão do CCSE e os represen-
tantes da Ioepa surgiu a oportunidade de uma parceria que pudesse tirar dos 
sonhos e colocar - literalmente - no papel o conhecimento produzido pelos 
nossos acadêmicos e pesquisadores, nós a abraçamos com vontade! Vemos 
isso como uma chance de fazer com que nossa produção transcenda os muros 
da Universidade e chegue à sociedade, que é quem financia tudo que é feito 
por nós e, muitas vezes, deixa de perceber o retorno deste investimento. E é 
de fundamental importância que cada paraense saiba que o dinheiro dos seus 
impostos investidos na educação do seu povo tem sim um retorno enorme, e 
não apenas com a geração de profissionais qualificados. Mas com descober-
tas, observações e indícios que podem dar fundamento a políticas públicas 
que melhor atendam essa mesma sociedade.

No momento em que escrevemos esta apresentação, temos um segun-
do edital em aberto, que selecionará mais obras para publicação através da 
iniciativa do presidente da Ioepa, Jorge Panzera, e de seus coordenadores e 
colaboradores técnicos da Editora Pública. A nós parece bastante natural 
e oportuno este encontro entre uma produção que precisa ser socializada 
e uma editora que tem em seu DNA atender os anseios da sociedade com 
publicações de qualidade. Parabéns a todos os envolvidos e esperamos de co-
ração que este seja o primeiro texto de abertura em dezenas, centenas e quiçá 



milhares de gerações de publicações em anos vindouros. Que essa parceria 
seja sólida e constante.

Aproveitamos o ensejo para agradecer ao Governo do Estado, por 
possibilitar e incentivar a cooperação entre seus órgãos e instituições para 
melhor atender à população paraense. Além disso, por ser um Governo que 
acredita e investe na ciência e na formação superior dos seus contribuintes, 
pois este é o caminho mais seguro para um futuro próspero de um Pará rico 
não apenas em recursos naturais, mas também em capacidade de geração de 
riqueza intelectual de seu povo.

Por último, parabenizamos os nossos autores. Por acreditarem, por 
insistirem. A resiliência de vocês diante de uma realidade que nem sempre 
reconhece a importância do trabalho desenvolvido por cada um é louvável. 
Temos muito orgulho de representar esta classe e lutar por essa visibilidade. 
O empenho de vocês nos inspira e nos move a buscar cada parceria, cada 
recurso e cada incentivo disponível. A qualidade do trabalho realizado por 
vocês, mesmo diante de dificuldades e escassez de meios para estas produções 
é o que nos torna incansáveis na labuta por dias melhores.

Encerramos com uma mensagem para cada pessoa que passará os 
olhos por estas palavras: produza conhecimento. Crie suas hipóteses, con-
firme, refute, indique caminhos. Alimente com suas observações a grande 
nuvem de ciência e do pensamento humano. Quem sabe o seu trabalho será 
a base de ideias que vão mudar o mundo!

Viva a universidade pública!
Viva a ciência!

Anderson Madson de Oliveira Maia
Diretor do CCSE

João Paulo Rocha dos Passos
Vice-diretor do CCSE



APRESENTAÇÃO DA
ImPRENSA OfICIAl DO 
ESTADO DO PARá

A edição das obras científicas do Edital nº nº087/2019 nasce de 
uma parceria entre o Centro de Ciências Sociais e Educação da Univer-
sidade do Estado do Pará (Uepa) e a Imprensa Oficial do Estado do Pará 
(Ioepa), que é resultado também de uma política em curso desenvolvido 
pela Editora Pública Dalcídio Jurandir da Ioepa, que tem entre suas li-
nhas editorais as parcerias interinstitucionais e a valorização das produ-
ções e das pesquisas cientificas.

Valorizar a Ciência e a pesquisa científica nos tempos atuais é es-
sencial e importante para a vida, para a democracia, e para o bem-estar 
humano. E por pensar assim, a Ioepa e a Uepa têm o orgulho e a satisfação 
de trazer ao público esta obra, fruto do estudo, do esforço e da dedicação de 
quem quer contribuir para o engrandecimento da cultura, da divulgação do 
conhecimento e do empoderamento regional.

Nossos pesquisadores paraenses mostram, com a obra aqui apresen-
tada, que a Uepa e a Ioepa cumprem um de seus papéis institucionais: de 
ensino e pesquisa; e de criação de uma política pública de valorização do 
livro e da leitura, respectivamente. 

É com muita satisfação e orgulho que a Imprensa Oficial do Estado 
do Pará, desenvolve sua função na promoção de sua política, no apoio e no 
fomento da cultura, da literatura e do conhecimento científico do Pará. As 
obras acadêmicas - estudadas, pesquisadas e construídas pelos professores, 
organizadores e acadêmicos - vão ter um papel importante que servirá de 
base para o estudo dos diversos assuntos abordados nesta obra. 

De nossa parte, desejamos que essa parceria seja apenas uma de tantas 
pesquisas e de trabalhos científicos que venham a público, para o engrande-
cimento da pesquisa, da produção científica paraense e de nossas vidas.

Jorge Luiz Guimarães Panzera
Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Pará



NOTA DA
EDITORA PúblICA 
DAlCíDIO JURANDIR

A edição do livro “AMAZÔNIA: História, culturas e identidades”, 
organizado pelos pesquisadores Telmo Renato da Silva Araújo, Tony Leão 
da Costa e Jairo de Jesus Nascimento da Silva, traz à tona uma obra fruto 
do produto de pesquisas na área da História Social e que tem como alvo a 
Amazônia e seus variados personagens, com objetivo de analisar e entender 
as práticas e vivências históricas de homens e mulheres.

A publicação do livro faz parte de uma parceria entre a Universidade do 
Estado do Pará (Uepa), por meio do Centro de Ciências Sociais e Educação 
– CCSE, com a Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), por meio da Edi-
tora Pública Dalcídio Jurandir. Resultante de um processo seletivo construído 
e dirigido pelo CCSE por meio de chamada pública (Edital nº087/2019), para 
publicações de livros, na qual foram selecionadas seis obras científicas.

Entendemos que a pesquisa científica é importante para a sociedade. 
Investigar os processos de transformação, sejam eles de caráter químicos, eco-
nômicos, sociais e humanos, constrói conhecimentos que são essenciais para 
o desenvolvimento do Estado paraense e para o Estado brasileiro. Por isso, o 
Governo do Pará e a Imprensa Oficial do Estado dispõem desse instrumento 
que busca valorizar a literatura e visa a promoção do conhecimento, da arte e 
da cultura paraense, editando obras de interesse coletivo, científico acadêmi-
co e social de autores de nossa terra, históricos e contemporâneos, das mais 
diversas regiões do nosso Estado.

A Editora Pública foi criada por intermédio do Decreto nº 272/2019, 
de 24 de agosto de 2019, assinado pelo Governador Helder Barbalho, no 
qual instituiu uma nova modalidade de trabalho para Imprensa Oficial, fo-
mentando e promovendo a literatura paraense, com edições e publicações de 
livros, revistas, cartilhas, jornais e e-books de responsabilidade da Ioepa.

Portanto, as obras editoradas pela Editora da Ioepa têm uma impor-
tância de caráter científica e social. Portanto, o livro “AMAZÔNIA: Histó-
ria, culturas e identidades” apresenta conhecimento construído por professo-
res, da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio de pesquisas. Uma 
obra importante e necessária para a sociedade paraense.

Moisés Alves de Souza
Editor e Coordenador da Editora Publica Dalcídio Jurandir - Ioepa



APRESENTAÇÃO

A coletânea que ora apresentamos é resultado das ativi-
dades do GPAM, “Grupo de Pesquisa Amazônia: História, Culturas e 
Identidades”, grupo em atividade desde o ano de 2016. O livro reúne 
trabalhos de historiadores e historiadoras que fazem parte do grupo 
e que atuam como docentes no curso de História da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA), assim como de ex-alunos que tiveram suas 
pesquisas vinculadas ao referido grupo de pesquisa. 

A maior parte dos textos é fruto de reflexões e debates ocor-
ridos nos eventos sucedidos na Universidade do Estado do Pará, or-
ganizados pelo GPAM e pelo Curso de Licenciatura em História, tais 
como o “Seminário de História”, realizado anualmente, que em 2019 
chegou à sua 5º edição. Os trabalhos apresentados mostram a di-
versidade de estudos existentes nas Linhas de Pesquisa do GPAM, 
que atualmente se subdividem em três principais campos, à saber: 
Culturas, cidade e trabalho; Culturas, etnias e identidades e; História, 
ciência e ensino.

O crescimento do interesse da historiografia sobre as múl-
tiplas experiências sociais determinou a escolha do grupo pela área 
de concentração em História Social, na qual se busca problematizar 
lutas, disputas e contradições existentes em diferentes experiências 
urbanas e rurais, em vários territórios e temporalidades, no contexto 
amazônico. Assim, os estudos desenvolvidos pelo GPAM têm dado 
ênfase à diferentes perspectivas sociais, incluindo experiências e 
culturas nem sempre ou pouco observadas pela historiografia “tra-



dicional”. Elegendo a História Social como área de concentração, a 
proposta de trabalho do grupo de pesquisa encontra subsídios para 
valorizar outros sujeitos históricos, reconhecendo a heterogeneidade 
de experiências sociais de homens e mulheres, de diferentes etnias 
e gerações, todo o conjunto de práticas e expectativas sobre a to-
talidade da vida. Buscando-se, assim, democratizar o conhecimento 
do passado, enfrentando os múltiplos desafios contemporâneos da 
pesquisa.

O campo de análise, como já expresso no termo inicial do 
título do GPAM, é a Amazônia, em particular a Amazônia oriental e 
paraense. A Amazônia é vista em sua diversidade de experiências his-
tóricas e campos de lutas sociais que se apresentam em vários âm-
bitos da vida social, tais como as dimensões da cultura, das culturas 
populares, etnias e racialidades, cidade e trabalho, ciência e ensino. 
Por consequência, os textos contidos neste livro apresentam muitas 
amazônias possíveis, muitas experiências de um território de muitos 
territórios, recortado de desigualdades e diversidades. 

Desta forma, o leitor ou leitora que folhear as páginas que 
aqui apresentamos terá a oportunidade de conhecer a Amazônia de 
mulheres divorciadas, solteiras ou viúvas de Belém da primeira me-
tade do século XIX; assim como a Amazônia das práticas terapêuticas 
e da intervenção do poder público em relação à varíola ou ainda da 
relação e tensão entre medicina homeopática e a religião espírita no 
Pará, nos dois últimos casos já no início do século XX. Poderá conhe-
cer um pouco sobre a Amazônia do mundo da educação formal e 
de como disciplinas como física e química eram ensinadas no Insti-
tuto Lauro Sodré, em Belém, no final do século XIX e início do XX; a 



experiência histórica de imigrantes retratadas em processos crimi-
nais, também no início do século XX; reflexões de intelectuais sobre 
a identidade nacional e amazônica nas páginas de revistas semanais 
paraenses do século XX e também reflexões sobre os conceitos de 
memória e de patrimônio a partir de acervos pessoais de Vicente 
Salles e de Dalcídio Jurandir. A Amazônia da cultura e modos de vida 
de ribeirinhos da Comunidade de Igarapé Grande, em Ananindeua, 
ou ainda da cultura popular e musical do carimbó e de outros gêne-
ros musicais locais e globais, também estará presente neste livro. Por 
fim, a Amazônia das lutas populares e sociais emerge na história de 
conflito da Gleba Cidepar, na região do Guamá; na organização e na 
luta camponesa do Baixo Tocantins ou ainda na experiência da Pas-
toral da Juventude e das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) nos 
bairros de periferia de Belém, na segunda metade do século XX. 

Temos em mãos, portanto, uma obra com muitos olhares, 
muitos temas para muitos leitores e leitoras. Apresenta-se um pa-
norama tão diverso e rico quanto a própria região que é retratada 
nesta coletânea de trabalhos. Desejamos que os textos a seguir con-
figurem-se, assim, como uma porta de entrada para o conhecimento 
histórico sobre as múltiplas amazônias, ou ainda um reforço na pro-
dução científica já existente sobre essa região. 

Boa leitura a todos e todas!

Os organizadores. 
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PREFÁCIO

Esta coletânea - Amazônia: História, Culturas e Identidades - 
reúne trabalhos de historiadores que atuam como docentes no curso 
de história da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e desenvolvem 
as suas pesquisas na Amazônia, especialmente no estado do Pará.

Frutos de dissertações de mestrado e de teses de doutorado 
concluídas ou em andamento e de debates em seminários, congres-
sos e outras atividades acadêmicas-científicas, estes trabalhos articu-
lam variados temas que envolvem experiências individuais e coletivas 
de mulheres, camponeses, moradores de bairros, imigrantes, intelec-
tuais e artistas, no estado do Pará, introduzindo novas questões que 
permitem atualizar o passado, mas também agir sobre o presente. 

São escritos que privilegiam pequenos acontecimentos, mar-
cas sutis e singulares, pelejas, falas dissonantes, discursos da margem 
e do subterrâneo. São estudos que procuram afastar-se das vertentes 
historiográficas construídas a partir de explicações causais e determi-
nistas, submetidas a um tempo linear. São reflexões que procuraram 
dar ênfases as situações vivenciadas por personagens sem nenhuma 
celebridade na História, aqueles e aquelas que tiveram as suas vidas 
quase sempre marcadas por vários percalços, sofrimento e dor.

O trabalho de Andréa Pastana analisa as estratégias das mu-
lheres viúvas, divorciadas e solteiras com filhos ou não, da cidade 
Belém, na primeira metade do século XIX, para manutenção de seus 
patrimônios. A autora discorre sobre os espaços e os papéis desem-
penhados por essas mulheres na transmissão de heranças, na maio-
ria das vezes, naquela época, realizados por homens. 

O texto de Jairo Nascimento da Silva e de Júlia Rafaela da 
Silva discorre sobre a resistência popular, na capital do estado do 
Pará, no final do século XIX e início do século XX, às práticas terapêu-



ticas e às medidas adotadas pelo poder público visando à prevenção 
de doenças da população como a vacina contra a varíola e o isola-
mento de infectados. Os autores explicam as causas da resistência 
popular diante dessas medidas oficiais. 

Nas páginas escritas por Túlio Brenno vamos encontrar pro-
fícuas reflexões sobre a relação de médicos homeopatas e a religião 
espírita no Pará, entre 1913 e 1919. Médicos homeopatas como Za-
cheu Cordeiro e José Teixeira Mata Bacelar, tratavam os seus pacien-
tes por meio da homeopatia e de sessões espíritas. O trabalho procu-
ra refletir também sobre o conflito entre a homeopatia e a alopatia.

O estudo de Diego Machado e Renata Moraes da Silva inves-
tiga como as disciplinas física e química eram ensinadas no Instituto 
Lauro Sodré, em Belém. Os autores estabelecem como recorte tem-
poral o período compreendido entre os anos de 1894 e1904 quando 
o poder público criou leis e decretos visando a implantação e perma-
nência dessas disciplinas no ensino público.

Telmo Araújo, por meio dos processos criminais do Tribunal 
Correcional da 4ª Vara da capital, nos situa o debate sobre a reali-
dade dos imigrantes, na cidade de Belém, entre os anos de 1905 e 
1925, durante o ciclo da borracha no que tange à criminalidade, es-
pecialmente aqueles que eram acusados de contravenção da ordem 
pública como vagabundagem e desordem. 

O texto de Adriana Coimbra, a partir de trabalhos publicados 
na revista paraense A Semana, entre os anos de 1922 e 1923, por oca-
sião das comemorações do Centenário da Independência do Brasil e 
de Adesão do Pará à Independência, traz excelentes reflexões sobre 
as análises que diversos intelectuais brasileiros que escreveram para 
essa revista, naquela ocasião, fizeram acerca da ideia de identidade 
nacional, procurando dar ênfase às designações povo amazônico, na-
cionalismo e modernidade, produzidas pela referida revista.



O texto de Alessandra Mafra e Renato Gimenes analisa o 
papel desempenhado pelos acervos pessoais de escritores como de 
interesse coletivo para a memória histórica de uma dada sociedade. 
Para tanto, problematizando os conceitos de memória e de patrimô-
nio, os autores interpretam os acervos pessoais de Vicente Salles e 
de Dalcídio Jurandir, considerados dois grandes intelectuais amazô-
nicos do século XX. 

Inácio Saldanha demonstra que os ribeirinhos da Comuni-
dade de Igarapé Grande, em Ananindeua, durante o período com-
preendido entre as décadas de 1930 e 1990, estabeleceram trocas 
e conexões duradouras com os núcleos urbanos da região metro-
politana de Belém, contrapondo visões cristalizadas nas ciências 
humanas e sociais que procuram, às vezes, entender os ribeiri-
nhos como homens isolados e com práticas arcaicas às margens 
dos rios da Amazônia.

O trabalho de Tony Leão da Costa, embora discuta as espe-
cificidades da “modernização” ou “urbanização” do carimbó, na dé-
cada de 1970, considera que tanto o carimbó “tradicional” quanto o 
carimbó “moderno” são expressões de uma mesma cultura popular 
ameríndio-afro-cabocla, portanto, fazem parte da identidade amazô-
nica.

Venize Rodrigues e Paulo Roberto Ferreira analisam a luta 
pela terra, no estado do Pará, tomando como caso, os conflitos ocor-
ridos na Gleba Cidepar, na região do Guamá, em meados da década 
de 1980, quando os posseiros, ocupantes da área, passaram a ser ex-
pulsos e expropriados pelos supostos proprietários. Para tanto, nar-
ram o episódio em torno da perseguição e assassinato do líder dos 
posseiros, Armando Oliveira da Silva, o Quintino, pela Polícia Militar 
do Pará. 

O estudo de Adriane Silva faz excelentes reflexões sobre a 



“Lei de Anilzinho”, de doze artigos, construída pelos camponeses do 
Baixo Tocantins a partir de suas experiências práticas em suas comu-
nidades. É uma lei que traduz os modos de vida desses sujeitos do 
campo (homens e mulheres) na relação com a terra, com a floresta, 
com os rios e igarapés, mas também como expressão de luta pela ter-
ra frente às políticas repressoras dos governos militares das décadas 
de 1970 e 1980.

Por fim, Marcos Ribeiro, por meio das fontes orais, nos apre-
senta o papel desempenhado pela Paróquia de São Sebastião, no 
bairro da Sacramenta, na cidade Belém, na década de 1980, espe-
cialmente por meio da Pastoral da Juventude e das Comunidades 
Eclesiais de Base (CEBs), no apoio às famílias de moradores na luta 
pelos seus direitos. As missas, as novenas, as vias sacras, as rezas e os 
círculos bíblicos eram realizados na perspectiva de (re)construção de 
uma mística que acolhesse homens e mulheres pobres como filhos 
de Deus, mas também denunciasse o grande capital e os regimes to-
talitários do Brasil e da América Latina como agentes de opressão.

É sobre a Amazônia e seu povo as reflexões instigantes desse 
livro, leitura obrigatória para quem quer conhecer as experiências 
práticas de homens e mulheres em diversos espaços e ocasiões dos 
séculos XIX e XX no Pará: fazeres cotidianos, lutas e resistências. Ou 
seja, trata-se de uma importante contribuição para compreender a 
história do Brasil. 

Airton dos Reis Pereira
Historiador e professor da Universidade do Estado do Pará

Campus de Marabá (PA), 2020.



17

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

MULHERES DE NEGÓCIOS E SEUS LEGADOS ATRAVÉS DOS 
TESTAMENTOS EM BELÉM DO GRÃO-PARÁ NO SÉCULO XIX1

Andréa da Silva Pastana

Resumo: Este artigo investiga as estratégias de mulheres di-
vorciadas, viúvas, solteiras, com filhos e sem filhos, configurando a 
manutenção de seu patrimônio e a administração do seu lar, a partir 
do viés dos testamentos na cidade de Belém do Grão-Pará, na pri-
meira metade do século XIX. Assim, o objetivo é perceber os espaços, 
papéis e incumbências de mulheres na transmissão de herança, o 
que cabia a cada mulher, independente do grupo social que perten-
cia. Os testamentos mostram que algumas mulheres estavam cientes 
de seus direitos e recorreriam à justiça quando necessário. Embora 
os privilégios dos homens na sociedade do período fossem reconhe-
cidos, isso não impediu que mulheres passassem por experiências 
desempenhadas por homens.

Palavras-chave: Mulheres. Transmissão de herança. Testa-
mentos. Manutenção de bens.

1 APRESENTAÇÃO

Ao encomendar a alma a Deus, os moradores de Belém se 
envolviam em um ato de solenidade, que consistia em preocupações 
com sua alma, quantidades de missas e esmolas e sepultamento. Ao 
testar, uma pessoa, por costume, medo e busca da salvação, procura 
estar em paz com sua consciência. O testamento sempre apresenta 
contornos simbólicos sobre a aproximação da morte, seja por enfer-
1  Este artigo foi resultado de um dos itens da dissertação de Mestrado, in-
titulada “Em Nome de Deus, Amém!: mulheres, escravos, famílias e heranças atra-
vés dos testamentos em Belém do Grão-Pará na primeira metade do século XIX”. 
Orientada pelo Prof. Dr. Otaviano Vieira Junior no Programa de Pós-Graduação em 
História Social da Amazônia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2008.
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midade ou por fatos que possam levar o indivíduo ao final de sua 
vida. Neste momento, morrer precisa ser amenizado, através de invo-
cações de advogados santos e corpo celestial, solicitações de sufrá-
gios, rituais de enterramento e disposição de bens para o bem-estar 
da alma e da família.

Pretende-se desenvolver neste artigo um estudo do processo 
de transmissão de legados e as estratégias de mulheres através dos 
testamentos, uma análise que visa contribuir para o estudo de mu-
lheres provedoras da cidade de Belém do Grão-Pará no período de 
1800-1850. Uma leitura da dinâmica que envolveu homens e mulhe-
res durante o fazer de seus testamentos. Este estudo possibilita re-
verberar sobre o cotidiano dos moradores e suas últimas disposições 
durante o ato de testar.

Almeja-se que esta pesquisa perceba os espaços, papéis e en-
cargos de mulheres na transmissão de herança, o que cabia a cada 
um. Para tal desafio, foram relevantes os testamentos, que propor-
cionaram perceber os sentimentos, gestos, recomendações com a 
distribuição de patrimônio, educação, destino da família, escravos, 
agregados e amigos.

Os sujeitos que estão no testamento, através da polifonia, ex-
pressam suas experiências sobre a escravidão, comércio, trabalho, fa-
mílias e sobrevivência. Portanto, faz-se necessário analisar como es-
tas diversas experiências foram compartilhadas na Amazônia, dando 
conta de suas especificidades. É relevante a abordagem do particular 
através dos testamentos post mortem para perceber as experiências, 
conflitos, dores, amores, alegrias, tristezas, decepções, esperanças, 
predileções e desejos. 
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Dentre numerosos processos do acervo do Poder Judiciário, 
os autos de testamento chamaram atenção no arranjo técnico do 
Cartório do Fabiliano Lobato ou Cartório da Provedoria de Resíduos e 
Capelas. Deparando-se com algumas fontes intocadas, percebeu-se a 
possibilidade de uma infinidade de projetos, temas e interpretações. 

2 MULHERES DE NEGÓCIOS E SEUS LEGADOS

 “Declaro que tive uma sociedade com Dona 
Gertrudes de Souza Aguiar, de [sic] da firma do 
viúva do falecido José Antonio Pereira Guima-
raes, e a ella enviei todos o anos um balanço 
sendo o ultimo conferido, e encaminhado pelo 
seu Bastante e Geral procurador Manoel José 
Monteiro do qual recebi distrate, e o saldo que 
devo consta de um dos meus cadernos.[...]2-

A análise do testamento acima sugere uma participação mais 
ativa da mulher na administração dos negócios da família. Com a 
morte do marido, algumas mulheres tornaram-se cabeça do casal, e 
ainda assumiam o encargo da tutela dos filhos e a manutenção dos 
bens. As declarações do testador evidenciam a manutenção de uma 
sociedade com Dona Gestrudes de Souza Aguiar. A sociedade é pos-
sível em virtude da mesma senhora Dona Gestrudes de Souza Aguiar 
ter duas filhas, que são irmãs por parte paterna do testador.

Deve-se salientar que, supostamente, Dona Gestrudes de 
Souza Aguiar deve ter assumido a administração dos negócios após a 
morte de seu marido e, por conta disso, a sociedade se manteve sob 
a direção do testador Manoel Emilio Pereira Guimarães, mas com o 

2 Autos de Testamento de Manoel Emilio Pereira Guimarães, 1837. Cartório 
da Provedoria e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia-UFPA.
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comando e gerência da viúva. Desmistificando a imagem de mulher 
submissa, a mesma, acompanhava o desenvolvimento da sociedade 
através de balanço e registro em cadernos. A contabilidade, geral-
mente, era feita por homens, mas isto não significou que algumas 
mulheres de negócios deixassem de acompanhar o movimento da 
sociedade.

Em outro testamento, faz-se ressalva à resoluta Josefa Maria 
da Conceição:

“[...]Tendo-me movido hum libello, Luiz Tho-
maz Correa, vizinho do meu Sittio no Rio Aura, 
he minha vontade que minhas herdeiras con-
tinuem a the final sentença que espero a meu 
favor, e a quantia liquida que ele pagar das per-
das e dannos que o seu gado me caouzou, seja 
da mesma forma por elas repartidas [...]3.

Convém destacar que, mesmo após sua morte, a testadora 
pede para suas herdeiras darem prosseguimento ao libelo que envol-
via a testadora e seu vizinho. Segundo as declarações testamentárias, 
o conflito consistia em perdas e danos causados no sítio da testadora 
pelo gado de seu vizinho, Luiz Thomaz Correa. Também declara que, 
se o libelo for favorável, o valor determinado pela justiça seja dividi-
do em partes iguais.

Outra evidência é a ativa presença da mulher gerindo seu pa-
trimônio, zelando e protegendo seus bens, mesmo que fosse preci-
so defendê-lo na Justiça. O testamento traz em pauta a questão de 
algumas mulheres estarem cientes de seus direitos e recorrerem à 
Justiça, quando fosse necessário. Embora os privilégios dos homens 

3 Autos de Testamento de Josefa Maria da Conceição, 1825. Cartório da 
Provedoria e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia-UFPA.
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na sociedade do período fossem reconhecidos, isto não impediu que 
mulheres passassem por experiências desempenhadas por homens.

3 A EXPERIÊNCIA DE VIRGINIA MARIA DA CONCEIÇÃO

Acerca da atuação da mulher e suas incumbências após a 
morte do marido, tem-se a tradução do testamento de Eduardo Le-
duc que foi casado com a mulata Virginia:

“Isto é meu testamento escripto inteiramente 
por minha mão, pelo qual, tomar as disposições 
seguintes, para a repartição do que por minha 
morte, tem que chegar á minha mulher e a 
meus filhos.
Casado sob o regimem da separação de bens, 
dou e lego à minha legitima Dona Virginia Ma-
ria da Conceição. 
Primeiro. Todos os meus objectos de uso jóias 
escatera. 
Segundo. Meu escravo o negro Luiz.Terceiro. 
Três contos de réis em dinheiro a retirar do pro-
ducto do meu hotel.
O usufructo, durante a sua vida, ou até de 
contrhir casamento da minha casa e de toda a 
mobília que ella cont, a qual casa está situada 
no pará, na Travessa Caldeira Castello Branco e 
conhecida pelo nome da Chopana de são Lou-
renço. Esse usufructo não poderá ser alienado 
para a venda ou cessão da dita propriedade an-
tes que todos os meus filhos tenhão chegado á 
idade de maioridade e ainda assim, só no caso 
que o usufructeira mesma, nisto consentir, de-
pois d’ essa época [...].

Para a análise deste testamento, é importante citar o trecho 
da outra cópia da tradução do testamento de Eduard Leduc:
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“Isto é meu testamento escripto inteiramente 
por minha mão, pelo qual, estando são de cor-
po e de espírito, annule todas as outras dispo-
sições por mim tomadas anteriormente. Dou e 
lego.
Primeiro á Virginia Maria da Conceição, mulata 
livre, mãe de meus filhos que mora em minha, 
casa há onze annos [...]4.

A Dona Virginia Maria da Conceição5, mulata livre, casada há 
onze anos com o francês Eduard Leduc, teve cinco filhos de nomes 
Ivone Leduc, Laura Leduc, Eduard Leduc, Gastão Leduc e Elisa Leduc, 
todos reconhecidos e legitimados por escritura pública, registrada no 
Consulado da França6.

Não é possível, através do testamento, a identificação dos pais 
de Dona Virginia Maria da Conceição, tão pouco sua naturalidade e 
idade. O que se pode inferir, através de uma das traduções, é que no 
testamento em francês aparece, de forma nítida, o termo “mulata 
livre”. Se, por um lado, este foi um mecanismo criado por seu marido, 

4  Autos de Testamento de Edouard Leduc. 1877. Cartório da Provedoria 
e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia. O fato de ter duas 
traduções disposto no texto é para chamar a atenção do leitor quando a esposa 
é referida como mulata livre. Dentre numerosos autos de testamento, o referido 
documento chamou atenção quando eu trabalhava no arranjo técnico dos testa-
mentos do Cartório do Fabiliano Lobato do Arquivo do Tribunal de Justiça Estado 
do Pará.  
5  Este documento foi encontrado devido iniciativa das funcionárias Andréa 
Pastana e Nazaré Lima em tentar preservar a documentação que estava no Arqui-
vo do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Uma empreitada que consistia em 
recuperar os documentos, fazer identificação e catalogação de um extenso acervo, 
manuscrito do século XIX, pois alguns testamentos estavam oxidados, empedrados 
e deteriorados; somente assim foi possível estar contando a História da anônima 
Maria Virginia Leduc.
6  No documento, existiam dois testamentos e duas traduções. Um supos-
tamente original e uma cópia escrita em francês que, também supostamente, foi 
registrado no Cartório em Belém e um fora entregue a viúva de Eduad Leduc em 
um envelope (que consta nos autos) com registro e selos da França.
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Eduard Leduc, a fim de preservar e evitar embaraços quanto à condi-
ção social de sua mulher, outra possibilidade é que, através do termo 
mulata livre, Dona Virginia Maria da Conceição teria sido escrava e 
recebeu alforria. 

A presença de Dona Virginia Maria da Conceição possibilita 
reflexões para a pesquisa sobre Família no Grão – Pará Oitocentista. 
O testamento, embora circule no caso das exceções, perpassa não 
apenas pelo ineditismo, mas pelos inúmeros indícios das organiza-
ções de famílias de ricos e pobres, livres e escravos, homens e mu-
lheres. Um importante indício deste testamento é uma constituição 
de uma união com certa estabilidade e legalizada entre um francês e 
uma mulata.

Com base em leituras da autora Samara, o casamento en-
tre estrangeiros franceses e alemães, que vieram para o Brasil, unia 
pessoas do mesmo grupo cultural. No entanto, a autora se deparou 
com casos de exceção (SAMARA, 2003, p. 100). Na região de Belém, 
a união de Edouard Leduc, francês, e a mulata Virginia revela uma 
singularidade que propicia um olhar diferenciado acerca do tema.

O matrimônio entre o francês e uma mulata livre representou 
para Virginia Maria da Conceição uma mobilidade social, onde uma 
mulata, mesmo livre, convive em uma sociedade moldada pela escra-
vidão. No entanto, o fato de administrar os bens do falecido marido 
e a sua condição social pode ser aceita perante sua condição econô-
mica. É importante pensar como um indivíduo, neste caso a mulata 
livre, em uma sociedade escravista, passa a ser detentora de uma 
propriedade e de outros escravos. A riqueza de sua experiência é ani-
madora para a interpretação e ampliação da organização de famílias 
em Belém. 
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A expressão “Dona”, antes do nome de uma mulata, pode 
mostrar a sua condição simbólica de destaque diante de outras mu-
latas e mulheres brancas, possuindo toda uma simbologia de respei-
tabilidade, destacando-a socialmente das demais mulheres. Nestes 
termos, reflete-se sobre o fato do reconhecimento, por parte da po-
pulação, desta união. Assim, a condição social de Dona Virginia ame-
niza as diferenciações de desigualdade existentes na sociedade do 
passado.

Ainda a respeito da denominação “Dona”, a autora Teruya 
não deixou de perceber que este tratamento poderia refletir a au-
toridade de algumas mulheres perante a Justiça (TERUYA, 2002, p. 
43). Neste sentido, da leitura dessa expressão, pode-se concluir por 
uma aceitação da mulher na sociedade que advém, muitas vezes, da 
referência de seus cônjuges. Conforme a documentação analisada, 
as mulheres que recebiam esta denominação, antes do seu nome, 
geralmente foram casadas ou foram filhas de homens com prestígios 
na sociedade paraense oitocentista.

Segundo Morais (1931, p. 164), o termo “Dona” significa “se-
nhora, mulher respeitável”, neste período na cidade de Belém as mu-
lheres que recebiam esta expressão tanto poderia ser uma mulher 
do Juiz, de um compadre, capitão, comerciante, conforme descrições 
dos testamentos. A experiência de Virginia Maria da Conceição, uma 
mulher, mulata, como provedora de um lar, recupera informações 
vitais para a compreensão da sociedade e do passado da cidade de 
Belém, proporcionando entender como foi pensada a distribuição 
patrimonial do francês Eduard Leduc.

O testamento em que Virginia Maria da Conceição aparece 
como herdeira, serve de subsídio valioso e de inspiração para este 



25

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

estudo sobre família, demonstrando um dos caminhos trilhados por 
mulheres viúvas de cor que buscaram alguma mobilidade social, 
construíram ou herdaram bens, possibilitando, assim, prestigio so-
cial. Virginia Maria da Conceição conseguiu uma fresta na sociedade 
escravista. O patrimônio lhe proporcionou autonomia em uma socie-
dade que tinha como característica a segregação social.

Também é possível verificar como uma mulata, após a morte 
do marido, passa a administrar um hotel, comércio, casa mobiliada, 
chácara, escravos, dívidas a receber de dois contos de réis e outros 
valores em uma sociedade onde a escravidão e o homem, como pro-
vedor do lar, eram frequentes. Esta flexibilidade e mudança de papéis 
sociais entre homens e mulheres são relevantes para a compreen-
são das condições e contextos onde ocorreram tais transformações, 
onde uma mulher mulata passa a ser provedora do lar e administra-
dora dos bens da família.

Os depoimentos dos testamentos como, por exemplo, de 
Edouard Leduc, guardam situações vividas em determinado contexto 
histórico, revelando indícios de cotidiano, além de nos levar a pensar 
nos motivos de se alterar um testamento ou suas traduções:

“Feito em santa Maria de Belém no pra, hoje 
Domingo onze de abril de mil oitocentos seten-
ta e Seis assignada Edouard Ledoc.
Como testemunha assignada. Leou Gillet e 
E.Chanveloe. Feito duplicata. Uma minuta no 
Consulado, de França, uma minuta em poder 
de Virginia Maria da Conceição. A e traduzido 
dê-se vista, ao Doutor Promotor de resíduos 
Belém 4 de outubro de 1877. Assinado Castro 
Leão.7

7  Autos de Testamento de Edouard Leduc. 1877. Cartório da Provedoria e 
Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia/UFPA.
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A forma encontrada por Edouard Leduc para garantir que o 

patrimônio fosse gerenciado por sua mulher, Dona Virginia Maria, e, 

posteriormente, para os descendentes do casal, foi além do registro 

público; o testador fez uma duplicata, sendo uma minuta registrada 

no consulado Francês e uma cópia entregue para sua mulher, a mula-

ta Virginia. Desta forma, após sua morte, seria aberto seu testamento 

e verificado o registro no consulado. Esta possibilidade de conservar 

a transmissão dos seus bens foi uma estratégia jurídica encontrada 

por Edouard Leduc a fim de sua mulher, Dona Virginia Maria, não 

encontrar empecilhos para administrar seus bens após sua morte.

4 “MULHERES RESOLUTAS” E COMPOSIÇÃO DE BENS”

A crença que mulheres não trabalhavam não condiz com o 
testamento seguinte:

Declaro que sou casada e viuva do primeiro ma-
rido, do qual tenho hum filho, por nome Ma-
noel da Conceição e sou natural de Cametta, e 
freguesa desta Freguesia, de Senhora Santa An-
na,de Igarape-miri, já não tenho pais, só tenho 
marido [...].
Declaro que deixo a meu marido, esso [sic] 
minha terça pela parte, que me pertence hum 
taxo [sic] pois nos ambos trabalhos para com-
prar.
Declaro , e pesso aos outros meus herdeiros 
que não tirem as ferramentas, que meu mari-
do possue, assim como huma serra pequena, e 
outras ferramentas miúdas que he do seu uso.
Declaro que tenho hum caixa de itauba com 
falcas e [sic], que ambos adquirimos, cazo sege 
precizo vender se , vendo se para pagar algu-
mas dividas, ou ficar-se , venda se para pagar 
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algumas dividas, ou ficar se com elle para sei 
trafico.
Declaro que deixo ao meu marido duas redes 
novas, e mas huma que esta no tear por acabar, 
que faz o numero de três.
Declaro que deixo ao meu marido o lugar da 
Caza athe Igarapé de Aturizal correndo o rio 
assima,e pesso aos meus herdeiros, que não 
lhe facão violência nenhuma, pois e de minha 
vontade [...]8.

Além de outros fatores, como o detalhamento dos bens, dis-
posições testamentais, venda de bens para pagamento de dívidas, o 
testamento citado refere-se à preocupação e zelo da testadora com 
o marido. Respalda-se para que não sejam tiradas as ferramentas do 
trabalho do seu cônjuge, os instrumentos de trabalho representam a 
subsistência do marido após a morte da testadora, que os herdeiros 
deixem morando na casa. 

A hipótese de que o casal vivia modestamente, se evidencia 
nos bens declarados: taxo, redes, tear, caixa, canavial, casa. No entan-
to, a testadora Dona Joana Antonia de Évora menciona que o casal 
trabalhou para conseguir o taxo e a caixa de itauba, sendo provável 
que a testadora trabalhasse confeccionando redes, pois, em outro 
trecho, cita a roda de fiar do seu uso, o tear e as redes. A testadora 
Dona Joana Antonia de Évora parecia ser uma mulher que trabalha-
va com seu marido para manutenção da família. Esta visibilidade do 
trabalho da mulher contribui para se contrapor à ideia que a mulher 
participava apenas do cenário doméstico.

Os testamentos trazem exemplos de outras disposições sobre 
a atuação das mulheres gerindo seus bens:

8  Autos de Testamento de Dona Joanna Antonia de Evora 1833. Cartório da 
Provedoria e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia/UFPA.
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Declaro que sou senhora e possuidora de hum 
quarto de cazas em que moro o qual quarto de 
cazas deixo a minha afilhada Porciana Caetana 
que criei e mora comigo[sic] seguintes que a 
dita morada de cazas [sic] em alugueis para re-
tirar as dispezas que deixo declarada a meu tes-
tamenteiro para meu sufrágio e outros mando 
fazer. Quero que dos alugueis das ditas cazas se 
de esmola ao Glorioso San Benedito da Igreja 
de Nossa Senhora do Rozario vinte mil réis9.

Em alguns testamentos, foram revelados os destinos reserva-
dos a alguns bens, ou a forma que os mesmos deveriam ser gerencia-
dos. A testadora Izabel Caetana determina que sua casa seja alugada 
para garantir o bem-estar da afilhada. O pagamento do aluguel seria 
distribuído para vestimenta, educação e alimentação de sua herdei-
ra. Segundo o viajante Bates, os aluguéis de uma modesta casinha 
de dois cômodos, de paredes nuas e sem conforto, era exorbitante 
(BATES, 1979, p. 297).

Os indícios de testadores que mencionavam casas para aluga-
rem evidenciam que os aluguéis foram formas de atividades econô-
micas presentes no cotidiano dos moradores de Belém. Desta forma, 
possuir uma casa ou um quarto de casa significava ter moradia e uma 
atividade econômica. O crescimento de um mercado de aluguel de 
prédios urbanos uma atividade que começa a se destacar em Belém 
um meio de investimento para alguns moradores da cidade de Be-
lém. 

Também, encontram-se interpretações que reforçam tal aná-
lise, pois, conforme, observações de Guimarães, a valorização do 

9  Autos de Testamento de Izabel Caetana, 1833. Cartório da Provedoria e 
Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia/UFPA.
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imóvel parece uma tendência que demonstra uma mudança dos mo-
radores de Belém, que buscam uma estrutura material urbana. Isto 
se deve aos tipos de matérias utilizados e características arquitetôni-
cas que transformam os domicílios (GUIMARÃES, 2006).

Através da leitura de alguns testamentos em Belém, encon-
tram-se experiências de “mulheres resolutas” que trilhavam seu 
destino contrapondo-se à ideia de que mulher era “à sujeição e a 
obediência, pupila eterna do homem, não muda de condição ao 
passar do poder do pai para o do marido” (MACHADO, 1980. p. 155). 
Os testamentos possibilitam imagens de “mulheres decididas e reso-
lutas”, que buscam seu espaço, mesmo em uma sociedade com for-
tes traços masculinos. Estas mulheres procuraram administrar seus 
bens e seus lares.

Declaro que dei a meu filho Francisco Qua-
resma hum anel de diamantes huma fivela de 
cinto de pedras brancas e huma mulata de pei-
to mais em dinheiro quinhentos mil réis cujos 
forão para huma Sociedade de huma taberna 
que abrio em vinte e oito de Março de mil oi-
tocentos e deseseis em cuja Sociedade houve 
o prejuízo decento e quarenta mil réis, tenho 
recebido a conta do principal da Sociedade du-
zentos mil réis ficando o mesmo emo filho obri-
gado a entrar com trezentos mil réis que a fazer 
o capital de que foi o capital de quinhentos mil 
réis que recebeo para a sociedade.[...]10

Neste espaço, cabe mencionar que a testadora divide seu le-
gado, em vida, para seus filhos. E a presença da contribuição da mãe 
em auxiliar o filho, ao abrir uma taberna, não é pelo fato de ser seu 

10  Autos de Testamento de Maria Joaquina da Purificação. 1817. Cartório da 
Provedoria e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia/UFPA.
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filho, pois caso contrário não declarava o prejuízo da sociedade e a 
cobrança do empréstimo.

O testamento de Maria Joaquina da Purificação propiciou 
uma ideia do perfil do patrimônio declarado, sendo que entre os 
bens estavam: casas, escravos, móveis de casa, utensílios domésti-
cos, objetos de ouro, objetos de ornamentação de casa. Dentre os 
bens que possuía, também faz referência a doações detalhadas que 
fez em vida, para cada um de seus seis filhos. O trecho ressaltado 
trata da doação feita ao filho Francisco Quaresma da Silva. Além de 
escravo e objeto de ouro com diamante, o mesmo recebeu de sua 
mãe, a testadora Maria Joaquina da Purificação, o valor de 500$000 
(quinhentos mil) réis para abertura de uma sociedade, uma taberna 
que abriu em 1816. 

A documentação acima citada possibilita uma imagem de Ma-

ria de Joaquina da Purificação como mulher resoluta, decidida, que 

administra seus bens após a morte do marido. Embora tenha em-

prestado o dinheiro para o filho abrir uma taberna, a testadora men-

ciona o recebimento de 200$000 réis por conta do montante que 

emprestou de 500$000 réis. O fato do filho não ter sido bem sucedi-

do com a abertura da taberna, não impediu que a testadora cobrasse 

a dívida. Assim, a atitude da testadora Maria Joaquina da Purificação, 

devido sua condição de zelar pelos bens da família, permitiu gerir o 

patrimônio em benefício da família e não de um indivíduo.

A seguir, demonstra-se os bens declarados nos testamentos 

de 138 (cento e trinta e oito) mulheres, que perfaz um total de 37% 

dos 367 (trezentos e sessenta e sete) testamentos analisados:
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Quadro 1: Composição dos bens declarados por mulheres nos 
testamentos. 
Composição dos bens Quantidade %
Propriedades rurais 23 16,4
Propriedades urbanas 36 26,1
Escravos 86 62,3
Mobiliários 17 12,3
Roupas 08 5,8
Utensílios domésticos 22 15,6
Dividas a receber 16 11,6
Dinheiro 18 13
Animais 05 3,6
Imagens de santos 06 4,3
Objetos de ouro 42 30,4
Trastes 10 7,2
Outros 12 8,7
Não declarado 10 7,2

Fonte: Testamentos do Cartório da 11º Vara Cível Centro de Memória da Amazô-
nia/UFPA.

Através do Quadro 1, pode-se mapear os bens que mais sur-
gem nos testamentos confeccionados por 138 (cento e trinta e oito) 
mulheres. A composição dos bens do Quadro 1 foi organizada de 
acordo com o surgimento nos testamentos, de 1800 a 1850 do Car-
tório da Provedoria e Resíduos de Capela/11ª Vara Cível. A categoria 
“propriedades rurais” expressa que 16,7% testadoras mencionaram 
possuir algum tipo de terra, chão, propriedade, engenhos, sítio, roci-
nha e fazendas. Algumas propriedades rurais possuíam igarapés, açu-
des e plantações de cacau, laranja, mandioca, cana de açúcar.

As propriedades urbanas são as chamadas casas, quarto de 
casas, moradias que residiam os moradores, sendo que o total de 

26,1% testadoras mencionou possuir tais bens. As casas urbanas po-
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deriam ter a função de moradia e de atividade comercial, pois, se-
gundo alguns testamentos, estas casas eram alugadas.

Os escravos foram um dos bens mencionados em 62,3% tes-
tadoras, considerando que mais da metade das mulheres que con-
feccionaram testamentos possuíam cativos. Os escravos eram bens 
valiosos, devido às diversas funções que poderiam assumir, nos ser-
viços domésticos, na lavoura, em serviços de alugueis e produção 
de mercadorias que poderiam ser comercializada, além do seu valor 
para realizar “negócios”, empréstimos, hipotecas, pagamento de dí-
vidas, dentre outros.

Dentre os bens declarados, somam 5,8% mulheres que men-
cionam as roupas, com as expressões “roupas de bom uso”, “rou-
pas mais inferiores” e “roupa do meu uso”. Geralmente eram doadas 
para afilhados e escravos, e outros momentos eram vendidos para 
auxiliar os custos de esmolas, missas e enterros. Deve ser considera-
da a questão de não haver uma indústria do vestuário na cidade de 
Belém, valorizando-se as roupas já existentes, justificando-se a valo-
rização destas roupas ao serem mencionadas nos testamentos. 

As mobílias são no total de 12,3%, sendo que esta denomi-
nação era para representar objetos, como os cartres, as cômodas, os 
baús, as mesas, as cadeiras, os leitos, e, em alguns casos, são citadas 
as madeiras que alguns desses móveis eram feitos, a exemplo de pau 
amarelo, itaúba, cedro.

Foram 15,9% mulheres que declararam possuir utensílios do-
mésticos, como as salvas de prata, as bacias, os tachos de arame, os 
potes, as colheres de prata, as conchas de prata. Era comum alguns 
desses objetos serem declarados com o material de que eram feitos. 
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A presença destes utensílios é bastante significativa para reflexão dos 
costumes mais refinados e a relação com a população que tinha difi-
culdade em obter alguns destes objetos.

Acerca das dívidas a receber, representam 11,6% testamentos 
declarados. As mulheres se referiam ao nome dos devedores e às 
quantias a receber por seus herdeiros. Eram resultados de emprésti-
mos e venda de produtos, que de alguma forma representava rece-
ber uma quantia monetária que fazia parte do legado.

O grupo “dinheiro”, que totaliza 13% testamentos, se refere 
apenas aos valores que são citados como doações para herdeiros e 
pessoas, não sendo incluídas neste momento as esmolas. Nos testa-
mentos, apenas 3,6% se referem a animais (gado e garrotes), sendo 
estes casos mencionados quando se trata de fazenda ou sítios. As 
imagens de santos são deixadas para alguns herdeiros, como filhos, 
irmãs e afilhados, somam no total de 4,3% casos.

Os trastes são mencionados por 7,2% testadoras. É necessário 
ressaltar que o termo traste é polissêmico, tanto podendo represen-
tar objetos de “bom uso”, móveis usados, roupas inferiores, objetos 
de ouro ou remanescente dos bens do testador. Segundo o termo 
utilizado por Morais (1931, p. 164), Traste significa algo cheio de de-
feitos. Assim, para muitos testadores, servia para definir algo com 
defeito e usado. Não é possível determinar o valor para os trastes, 
pois dependia de uma série de fatores, como quantidade de objetos, 
qualidade destes bens e sua espécie. Estes dados, geralmente, não 
eram declarados nos testamentos de uma forma unificada.

O termo “outros” refere-se a bens declarados apenas uma 
vez, dependendo da situação do testamento. Assim, “outros” corres-
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pondem à rede de pescar, pente, espelhos, cintos, jarros, livros, te-
lhas, lençóis, entre outros, somam 8,7%. Já o termo “não declarado” 
corresponde aos testamentos que não especificam nenhum tipo de 
bens, apenas algumas disposições de enterramento e sufrágios, to-
tal de 7,2%. Acerca dos objetos de ouro, foram contabilizados 30,4% 
testamentos que os declararam, podendo ser brincos, rosários, cru-
cifixos, flores, botões, cordões, anéis, fivelas, sendo que alguns deles 
eram feitos com pedras de diamante, rubi, topázios e corais. Os ob-
jetos de ouro assumiam algumas vezes o lugar da moeda, devido a 
difícil circulação monetária. 

É possível que, neste período, os moradores de Belém atribuíssem um 
importante significado para alguns objetos, principalmente aqueles feitos de ouro 

e pedras. Conforme as observações Alcântara Machado, “sem joias não há 

dama que se considere suficientemente vestida” (1980, p. 94). Nos 

testamentos manipulados tanto de homens e como de mulheres fo-

ram frequentes a presença de objetos de ouro como bens declarados 

para seus benefeciários.

Na manipulação dos testamentos, verificou-se que os objetos 

de ouro significavam embelezamento, identificação de grupos sociais 

e empréstimo. Neste contexto, tem-se o testamento de Josefa Maria 

de Aragão com a seguinte declaração:
Declaro que a falecida minha filha Dona Roza 
Maria Aragão por se confiar em João de deos 
marido de minha sobrinha Dona Maria Raimun-
da lhe entregou hum par de brincos de diaman-
tes avaliados no Inventario do meu falecido ma-
rido por trinta mil réis para os empenhar por 
cinco mil réis passados dias e apresentando a 
dita minha filha os sete mil réis os entregou ao 
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dito João de Deos para lhe tornar os ditos brin-
cos, porem elle athe o prezente ficando com o 
dinheiro e os brincos nunca nos entregou, e pe-
dendo se elle por vezes dava desculpas frívolas 
[...]11.

O testamento acima, além do trecho destacado, traz registro 
de forma minuciosa dos bens moveis e imóveis que testadora deixou 
para seus beneficiados. A disposição testamentária revela conflitos 
que ocorriam envolvendo bens de heranças. A desavença citada teria 
ocorrido entre a filha da testadora e o marido de sua sobrinha e o 
motivo do litígio foi um par de brincos que a filha da testadora empe-
nhou em troca de cinco mil réis, para pagar sete mil réis. 

No testamento analisado acima, o par de brincos de diaman-
tes era produto de uma herança paterna, que foi avaliado no inven-
tário por trinta mil réis e foi empenhado para adquirir cinco mil réis. 
Tal atividade era cercada de riscos, pois mesmo se tratando de uma 
pessoa próxima da família, a filha da testadora, mesmo tendo feito 
o pagamento com valor de sete mil réis, não obteve nem os brincos 
nem o dinheiro.

Os testamentos possibilitam um mapeamento de alguns bens 
declarados pelas mulheres e evidencia as transformações econômi-
cas e sociais que refletem nos bens que são declarados. Por outro 
lado, os testamentos são pouco precisos para que se possa chegar 
ao valor exato de legado de bens de cada testador. Os testamentos 
eram uma forma encontrada por homens e mulheres de preservação 
do patrimônio da família, que muitas vezes permanecia sobre os cui-
dados da esposa. Assim, estas mulheres, ao se adequarem às neces-
11  Autos de Testamento de Josefa Maria de Aragão, 1813. Cartório da Prove-
doria e Resíduos/11ª Vara Cível. Centro de Memória da Amazônia-UFPA.
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sidades para a manutenção da família, se contrapõem à imagem de 
mulheres que não participaram diretamente da administração dos 
bens e negócios de família.

5 O DESVELAR...

O estudo sobre as estratégias de mulheres a partir da trans-
missão de heranças possibilitou reflexões sobre o cotidiano destes 

grupos sociais, durante a primeira metade do século XIX. Vale res-

saltar, que a atuação e estratégias desenvolvidas por mulheres e 

demonstram dinâmica e plasticidade. Através dos testamentos do 

Cartório da Provedoria de Resíduos e Capelas da Comarca de Belém, 

foi possível captar as nuanças do cotidiano de homens e mulheres, 

livres, colhendo as informações empíricas do individual e do coletivo.

Muitos são os estudos que se têm dedicado à temática da atua-

ção da mulher na família. Poucos, porém, referem-se à região de Belém 

na primeira metade do Oitocentos. De início, geralmente, identifica-se 

essas mulheres como viúvas, escravas, libertas, mulheres solteiras livres. 

Acredita-se que a discussão sobre as famílias administradas por mulhe-
res elucidou a forma que estas gerenciavam seus patrimônios, suas difi-
culdades, conflitos e realizações cotidianas. Percebe-se que as mulheres, 
ao assumirem a manutenção do lar, desempenhavam funções cultural-
mente masculinas e, sozinhas, passam a prover o lar na parte econômi-
ca e educacional. Através dos cuidados manifestados nos testamentos, 

pode-se notar a preocupação de algumas mães com a distribuição do 

patrimônio e a criação de seus filhos legítimos ou expostos. 
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VACINA E RESISTÊNCIA POPULAR ÀS PROFILAXIAS OFICIAIS EM 
BELÉM DO PARÁ12

Jairo De Jesus Nascimento da Silva 
Júlia Rafaela Silva da Silva

Resumo: O artigo analisa as práticas terapêuticas e profi-
laxias adotadas pelo poder público em Belém, capital do Pará, du-
rante o período de epidemias que assolaram a cidade entre o final 
do século XIX e a primeira década do século XX, com a finalidade 
de explicar as razões da resistência popular diante dessas medidas 
oficiais. Os desencontros e desacertos das políticas de saúde, bem 
como toda polêmica em torno da eficácia da vacina, aliados a um 
forte enraizamento na cultura local, especialmente entre os popu-
lares, de práticas alternativas de cura, constituíram-se num caldo de 
cultura privilegiado para a emergência do conflito.

Palavras-chave: Vacina. Práticas terapêuticas. Resistência 
popular.

1 INTRODUÇÃO

O presente artigo resulta de estudos e pesquisas acerca das 
epidemias que assolaram a capital do Pará, entre o final do século 
XIX e a década inicial do século XX, junto às práticas terapêuticas e 
profilaxias adotas pelo poder público no sentido de combatê-las. O 
objetivo principal consiste em mostrar o impacto dessas epidemias 
sobre a população, mas, também, as dificuldades encontradas pelo 

12  Este artigo é o resultado dos estudos dos autores constantes inicialmente 
em dissertação de mestrado defendida em 2009 na Universidade Federal do Pará, 
por Jairo de Jesus Nascimento da Silva (2009) com revisão e aprofundamento das 
discussões a partir de contribuições das pesquisas de Júlia Rafaela da Silva, cuja 
versão final foi apresentada na IX Jornada de História e Cultura, em Montevidéu 
(julho de 2019).
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poder público para colocar em ação suas medidas profiláticas e práti-
cas terapêuticas, haja vista o comportamento dos populares que não 
pode ser caracterizada como simples “reação” ou ignorância. Busca-
se explicar as razões da resistência popular diante da reação negativa 
da população de Belém com tais práticas, os desencontros e desa-
certos das políticas de saúde, bem como toda polêmica em torno da 
eficácia da vacina, aliados a um forte enraizamento na cultura local, 
especialmente entre os populares, de práticas alternativas de cura, 
que constituíram um caldo de cultura privilegiado para a emergência 
do conflito.

No decorrer dessa análise, intenciona-se também descrever 
as fontes documentais reveladoras das ações do poder público e da 
reação popular. Para a consecução dessa demonstração, o artigo se 
divide em duas seções: A primeira seção aborda as primeiras expe-
riências com a vacina em Belém, desde os registros de Vianna que faz 
referência ao uso da vacina em Belém ainda no final do século XVIII, 
até as tentativas de tornar o método obrigatório na capital paraen-
se. A seção denominada “vacina: preservativo ou veneno?”, revela 
as notícias e informações documentais sobre a política de vacinação 
em um período que precede as epidemias que analisamos, mas são 
de grande importância no sentido de desvendarem determinados as-
pectos relativos à experiência popular com a vacina em Belém, bem 
como das práticas alternativas de cura. Nas considerações gerais, são 
apontadas algumas reflexões, com base nos documentos referenciais 
demonstrados no artigo, acerca das epidemias em Belém e as dife-
rentes formas de conflito na construção das práticas terapêuticas na 
cidade. 
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2 PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS COM A VACINA EM BELÉM

O invento de Jenner correu o mundo, tendo chegado a Belém 
no início do século XIX, embora Vianna (1975) considere que as pri-
meiras experiências com o método jenneriano tenham ocorrido ain-
da no século XVIII. Para Vianna (1975), quanto ao processo de inocu-
lação, “em novembro do mesmo ano de 1797, achavam-se os peritos 
habilitados a fazê-la em quem dela se quisesse utilizar”. A afirmação 
de Vianna fundamenta-se em um Bando, decretado pelo governador 
Francisco de Souza Coutinho o qual denunciava a presença da varíola 
em Belém, já de longa data, e anunciava a “inoculação ou enxertia 
das bexigas, único meio até agora conhecido e há muito tempo ado-
tado entre as nações mais civilizadas para as prescrever do sobredito 
flagelo”13. 

Ao que tudo indica parece que Vianna confundiu, como foi 
comum em todo o Brasil, a variolização14 com a vacina, pois, na pró-
pria Inglaterra, como já foi dito, as primeiras experiências com a va-
cina foram realizadas em 1799, sendo que a publicação dos resul-

13  O Bando foi publicado em 16 de julho de 1798 e dava ao governador au-
torização para fazer todas as despesas necessárias com a inoculação.
14  Parece que os chineses foram os primeiros a obter algum controle sobre 
a varíola. Sabiam, por meio da observação, que aqueles que sobreviviam à varíola 
jamais voltavam a contrair a doença. Ainda no primeiro século da era cristã, médi-
cos chineses insistiam na ideia de dar aos pacientes casos controlados da doença, 
fazendo-os aspirar um pó das cascas das pústulas secas dos doentes de varíola. De 
forma semelhante, no continente africano, na Índia e na Ásia Menor, o material das 
úlceras da varíola era introduzido em arranhões ou cortes na pele. Cerca de oito 
ou nove dias depois, a maioria dos que tinham sido inoculados aparecia com casos 
brandos de varíola e se recuperavam. Porém, o procedimento estava longe de ser 
garantido, muitas pessoas inoculadas poderiam contrair casos graves da varíola 
e, além disso, as pessoas inoculadas tornavam-se contagiosas e não era raro que 
desencadeassem um novo surto. Para mais informações sobre o assunto, ver Adler 
(2006).
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tados das pesquisas de Jenner ocorreram apenas em 1798. No Rio 
de Janeiro, por exemplo, as primeiras experiências com o método 
jenneriano ocorreram em 1801 segundo Carvalho (1987), contudo, 
há outros indícios que nos levam a pensar em variolização e não em 
vacina, como, por exemplo, o fato de que o governador Francisco de 
Souza Coutinho se refira a “enxertia das bexigas” como um método 
“há muito tempo adotado entre as nações mais civilizadas”. As expe-
riências de Jenner ocorreram em 1796 e as suas memórias só foram 
publicadas em 1798, portanto, o referido governador não poderia 
estar falando da vacina e sim da variolização, prática já bastante co-
nhecida e utilizada, inclusive, na Europa.

O primeiro registro efetivo da utilização da vacina em Belém 
ocorreu em 181915, quando a cidade, mais uma vez, era ameaçada 
pela presença da varíola. Então, o Conde de Villa Flor, governador da 
capitania do Grão-Pará, em 16 de setembro do ano em curso, baixou 
um Bando, que foi lido em voz alta por todos os cantos da cidade, ao 
som dos tambores, decretando que, depois de todas as diligências 
que lhe foram possíveis para introduzir aqui a vacina, pode finalmen-
te conseguir “que um tão grande bem felizmente propagasse nesta 

15  Segundo Spix e Martius, o governo português já havia introduzi-
do a vacina jenneriana em Belém do Pará antes da epidemia de 1819, mas nunca 
havia levado esse procedimento de vacinação realmente a sério na região, mesmo 
sabendo de sua eficiência, tendo comentado: “Pelo governo nunca foi seriamente 
imposta a vacinação, e passaram-se vários anos sem que se recebesse a linfa de 
Portugal ou da Inglaterra” (SPIX, MARTIUS, 1981, p. 39). As dificuldades enfren-
tadas no Pará, contudo, não chegaram a alcançar a corte no Rio de Janeiro, que 
já havia criado, desde 1811, a Junta Vacínica da Corte. Instituída por D. João VI, 
a Junta tinha por objetivo a difusão plena da vacina antivariólica na capital e nas 
províncias da corte. Como enfatizado, porém, por Fernandes (1999), a atuação da 
Junta foi extremamente inexpressiva diante dos problemas decorrentes da doença, 
tanto na capital como nas demais províncias.
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cidade, tendo-se já vacinado mais de duzentas pessoas”. 
O Conde anunciava que podia assegurar aos habitantes desta 

capitania que a vacina jamais deixaria de existir, uma vez que todos 
procurem vacinar-se, e a mandar seus filhos, escravos e mais pessoas 
de sua família que ainda não tenham sido infectados pela varíola. O 
governador considerava a introdução da vacina medida decisiva para 
a erradicação da varíola e por isso destinava local e dias da semana, 
exclusivamente dedicados a aplicação da mesma, sob a direção do 
físico-mor Antônio Corrêa Lacerda e dos cirurgiões que ele julgar ne-
cessários. Comunicava, ainda, que esperava não ser necessário em-
pregar algum tipo de coação para que a vacina fosse aplicada. Apesar 
dos cuidados do Conde de Villa Flor em tentar difundir a vacina no 
Grão-Pará, o que se pode verificar é seu uso limitado, havendo ten-
tativas mais enérgicas de propagação apenas nos períodos marcados 
por epidemias de varíola16.

Em 15 de agosto de 1839, o presidente da província Bernardo 
de Souza Franco, em seu discurso de abertura da Assembleia Legisla-
tiva Provincial, anunciava mais uma vez a presença da varíola na capi-
tal e lamentava o uso limitadíssimo que até então se fazia da vacina, 
ou porque não produzia o efeito necessário, pois a que chegava na 
província era antiga e ineficaz; ou porque ainda prevaleciam certos 
preconceitos contra a vacina, que, segundo o presidente da provín-

16  Após esta epidemia de 1819, a varíola continuou a fazer vítimas. A de-
ficiente política de saúde pública prevalecente nessa época, em que não eram 
seguidas as práticas de isolamento dos doentes atacados pela doença e nem a 
desinfecção dos domicílios, contribuiu para a propagação da doença. A única pro-
vidência adotada pelo governo era a fumigação com gás oximuriático pela cidade e 
arredores, cujos resultados eram nulos. Para maiores esclarecimentos ver: Vianna 
(1992, p. 177).
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cia, remontavam a outros tempos. Assim, recomendava o presiden-
te Bernardo de Souza Franco, de acordo com Discurso de Governo 
(1839)17:

Se porém é necessário combater estes prejuí-
zos contra a vacina, mais preciso ainda é pro-
porcionar os meios de a generalizar, de a fazer 
aplicar em todos os lugares da Província, e para 
este fim convém muito instituir na capital um 
Diretório Vacínico, cujos membros incumbidos 
de vacinar na cidade em dias e lugares deter-
minados, e até pelas casas conservem o pus, 
e estabeleçam com a aprovação do governo 
delegados nas principais vilas do interior para 
nelas o fazerem aplicar. Os membros do Diretó-
rio devem ter retribuição do seu trabalho, e ser 
igualmente pagos os delegados na razão da im-
portância do distrito e do número de vacinados 
que fizerem, verificarem, e mostrarem de seus 
ausentes e atestação das Câmaras Municipais. 
(Discurso do presidente Bernardo de Souza 
Franco. 1839, p.13)

Pela declaração acima é possível deduzir que a iniciativa do 
Conde de Villa Flor não teve efeito duradouro, sendo necessário, vin-
te anos depois, retomar a defesa da vacina e encaminhar a proposta 
de criação de um órgão capaz de produzir vacina, anseio de diversos 
governos, inclusive durante a república. Em 1840, conforme Vianna 
(1975), o presidente da província João Antônio de Miranda, tornou a 
vacina obrigatória. De fato, o referido presidente baixou uma circu-
lar18 pedindo que se estabelecesse a vacina com toda regularidade 

17  Discurso de abertura da Assembleia Legislativa Provincial, feito pelo Pre-
sidente da Província, em 15 de agosto de 1839. Typ. Santos e Menor, 1839, p. 13.
18  Esta circular faz parte do Discurso recitado pelo Dr. João Antonio de Mi-
randa, Presidente da Província do Pará, na abertura da Assembleia Legislativa Pro-
vincial, em 15 de agosto de 1840. Pará: Typ. de Santos & Menor, 1840., que pode 
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possível, em ordem em que as intenções do governo se satisfaçam 
plenamente e, neste sentido, deveria o governo empenhar quantos 
recursos fossem necessários para uma obra que, segundo o presi-
dente, tanto bem faria a humanidade. A referida circular foi publica-
da em 27 de junho de 1840, contendo as instruções seguintes:

Art. 1° - A vacina terá lugar na casa da Câmara nos dias 
e horas, que a mesma designar.
Art. 2° - Os vacinados apresentar-se-ão no oitavo dia, 
afim de se verificar o merecimento da vacina, e extrair-
se o pus, para ter a devida aplicação, sendo competen-
temente recolhido e conservado.
Art. 3° - As Câmaras ou os Facultativos vacinados po-
derão fornecer algumas lâminas aos Facultativos ou 
entendedores do município, para estes vacinarem os 
indivíduos, que por algum motivo atendível não pude-
ram ir ao lugar designado. Isto mesmo poderão fazer 
os vacinadores, incluindo os indivíduos assim vacina-
dos nas relações competentes.
Art. 4° - Os vacinadores tomarão nota do nome, filia-
ção, sexo, idade, morada e condição das pessoas que 
se apresentarem para ser vacinadas e igualmente da-
quelas que faltarem ao oitavo dia.
Art. 5° - Os cirurgiões vacinadores remeterão mensal-
mente as Câmaras Municipais um mapa das pessoas 
vacinadas durante o mês e das que não compareceram 
com as declarações do artigo antecedente.
Art. 6° - Iguais relações devem ser remetidas pelos en-
carregados parciais aos cirurgiões vacinadores, afim 
de que tenham o mesmo destino.
Art. 7° - As Câmaras organizarão quanto antes uma vez 
que não tenham) uma Postura, na qual estabelecerão 
multas ou penas aos que tendo a seu cargo alguma 
criança ou pessoa não inoculada, a não mandarem a 
casa da Câmara para ser vacinada; aos que sendo ino-
culados, não compareçam no oitavo dia para verifica-
ção da vacina e extração do pus; aos encarregados que 
lhes não remeterem as relações competentes; aos que 

ser consultado em: http://www.crl.edu/content/brazil/para.htm.
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incumbidos da vacina na forma do art. 3° não reme-
terem aos cirurgiões vacinadores as relações do art. 
Sexto, etc., etc. Palácio do Governo do Pará, em 27 de 
junho de 1840. (Discurso do Presidente João Antonio 
de Miranda. 1840, p. 125-126).

Pelo texto da circular percebe-se desde 1840 a intenção das 
autoridades da província em instituir a obrigatoriedade da vacina, 
determinando hora e local onde a mesma seria aplicada. Também 
fica evidente já neste momento a necessidade da transmissão braço
-a-braço da vacina, prática extremamente dolorosa que se constituía 
num dos motivos para a resistência em relação à vacina. Outro as-
pecto importante a ressaltar é a distribuição de lâminas aos “enten-
dedores do município” para a vacinação da população, implicando 
na atribuição da função de vacinar a pessoas não qualificadas, geran-
do sérios problemas. Ainda fica clara a tentativa de exercer controle 
sobre a população, identificando vacinados e não-vacinados. Apesar 
do caráter coercitivo desta circular, a obrigatoriedade da vacina não 
triunfou, pois, já em 1842, quando a presidência da província era 
ocupada novamente por Bernardo de Souza Franco, este retomava 
seu discurso em favor da criação de um Diretório Vacínico na pro-
víncia, alegando ser esta medida a única capaz de fazer propagar o 
método jenneriano no Pará. 

Segundo o Discurso de Manoel Vellozo (1844)19, Presidente 
da Província, percebe-se que este também reclamava providências 
necessárias para a efetiva utilização da vacina, informando que este 
poderoso preservativo contra o terrível flagelo da bexiga que tantas 
19  Pronunciado pelo Exmo. Sr. Desembargador Manoel Paranhos da Silva 
Vellozo, Presidente da Província do Pará, na abertura da primeira sessão da Quarta 
Legislatura da Assembleia Provincial, em 15 de agosto de 1844. Pará, Typ. de San-
tos & Menores, 1844.
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vítimas arrebata não só nesta província como em todo o Império, 
tem estado a cargo das Câmaras Municipais, mas que estas não tem 
fornecido dados sobre a vacinação, com exceção da Câmara da capi-
tal que informava ter destinado um médico para a inoculação e tendo 
este vacinado, de fevereiro a maio de 1844, 156 pessoas. 

O vacinador se queixa da falta constante de pus de boa quali-
dade e de que o que aqui chegava rapidamente se deteriorava. Ainda 
reclama da omissão do povo, apesar das constantes Posturas a res-
peito. Sendo assim, defende a aplicação de multas aos infratores e o 
cumprimento efetivo das instruções de 27 de junho de 1840. O presi-
dente da província duvidava da existência de Posturas equivalentes a 
da capital, nas cidades do interior da província, mas, caso existissem, 
afirma, seriam corrompidas pelos vínculos de parentesco, amizade e 
outros interesses envolvendo as autoridades e os habitantes destas 
localidades. Funcionava, então, o “coronelismo”, como grande obstá-

culo para a propagação da varíola no interior da província. 

Em 1846, o presidente João Maria de Moraes reclamava da 

pequena quantidade de lâminas vindas de Londres e do Rio de Ja-

neiro, insuficiente para atender a demanda de toda a província e 

ainda da má qualidade das mesmas e de que facilmente se deterio-

ravam. Neste mesmo ano, através do Regulamento de 17 de agosto 
foi fundado o Instituto Vacínico do Império, e o mesmo Regulamento 

criou, nas províncias e distritos, a figura dos Comissários Vacinadores 

Provinciais, Municipais e Paroquiais, como meio de vulgarizar o mais 

possível, em todos os pontos, a vacina anti-variólica. Segundo a Fala 
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de Jerônimo Coelho (PARÁ, 1849)20, Presidente da Província. Em Be-
lém, a partir de maio de 1847, esta função ficou a cargo de José da 
Gama Malcher, que, até 1849, vacinou 794 pessoas. 

De acordo com os relatórios de governo consultados que, a 
partir de então, passaram a registrar o quantitativo de vacinados na 
província, encontramos os seguintes dados: entre junho de 1851 e 
junho de 1852, foram vacinadas 1198 pessoas; em 1866, 684 vacina-
dos; em 1867, 4385 inoculações; 1868 – janeiro a junho – 784 vaci-
nados; no ano de 1873, 1234 indivíduos recorreram a vacinação; em 
1876 houve um total de 840 vacinas aplicadas; em 1877 foram 702; 
de 1° de junho de 1879 a 31 de janeiro de 1880 registraram-se 301 
vacinas; durante o ano de 1880 houve um total de 270 e, entre 1° de 
janeiro a 31 de outubro de 1881 encontramos o registro de 236 pes-
soas vacinadas em Belém.

3 VACINA: PRESERVATIVO OU VENENO?

Os dados apresentados na seção anterior referem-se à políti-
ca de vacinação em um período que precede as epidemias que ana-
lisamos, mas são de grande importância no sentido de desvendarem 
determinados aspectos relativos à experiência com a vacina em Be-
lém. Em primeiro lugar é preciso dizer que os relatórios mostram que 
a prática e a própria procura pela vacina ocorriam essencialmente 
em momentos de epidemia, pois, entre 1853 e 1865, quando não há 
registro de epidemias de varíola, também não aparecem registros do 

20  Fala dirigida pelo Exmo. Sr. Conselheiro Jeronimo Francisco Coelho, presi-
dente da Província do Gram Pará à Assembleia Legislativa Provincial na abertura da 
segunda sessão ordinária da sexta legislatura, em 1º de out. de 1849. Pará, Typ. de 
Santos & Filhos, 1849.
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uso da vacina. A única exceção é o ano de 1878 que, embora marca-
do pela presença da varíola, não registrou o número de vacinados, 
mas falava de um grande número de inoculados. Outra questão diz 
respeito a quantidade de vacinados, o único destaque é para o ano 
de 1867 com um total de 4385 pessoas vacinadas apenas em Belém, 
mas, no geral, percebe-se que a quantidade de pessoas vacinadas 
era insignificante em proporção com o total de habitantes da capital 
da província. Além disso, eram frequentes as reclamações relativas 
à dificuldade de recrutar Comissários Vacinadores para o interior, 
dificultando a propagação da vacina pela província e, também, da 
“má vontade” do povo em procurar o preservativo. Essa resistência 
à vacina permanece no período que pesquisamos, como pudemos 
verificar através da leitura dos relatórios de governo e dos textos dos 
jornais. Nestes, diversas vezes, encontramos referências a prática da 
vacina sendo realizada sob acompanhamento das autoridades poli-
ciais, como se verifica no Diário de Notícias:

Vacinação obrigatória
Foram vacinadas e revacinadas na semana pas-
sada pelo Sr. Dr. Euclídes Reguião, 34 pessoas 
sendo 23 do sexo masculino e 11 do sexo fe-
minino
O mesmo facultativo vacinou antes de ontem 
no marco da légua 13 pessoa, e foi neste ser-
viço acompanhado pelo Sr. delegado de policia 
Francisco José de Souza Talles. (DIÁRIO DE NO-
TÍCIAS, 17 jun.1884, p. 01)

Também encontramos, diversas vezes, por parte da imprensa 
o questionamento da eficácia da vacina, como o Diário de Notícias 
publicou o que vem a seguir
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[...] O Sr. Presidente da Junta de Higiene, di-
zem-nos, teve a infeliz lembrança de pedir ao 
governo geral que lhe fornecesse o verdadeiro 
cowpox, para fazer a vacinação, e a resposta 
que teve foi que fizesse o serviço com a vacina 
inglesa, que é o que se usa no Rio de Janeiro.
Depois desta resposta, nada mais fez a Junta 
de Higiene; e ainda estamos por saber que in-
teresse tem a junta em fazer o serviço com o 
verdadeiro cowpox, quando é sabido que em 
todas as cidades só usa-se a vacina inglesa, que 
se encontra a venda nas farmácias. (DIÁRIO de 
NOTÍCIAS, 27 mar. 1888, p. 2)

De fato, o presidente da província desconfiava da linfa prove-
niente da Corte que era considerada ineficaz. Por isso, em ofício21 de 
23 de janeiro, por considerar que não havia linfa vacínica de confian-
ça no mercado, o referido presidente manda encomendar da Ingla-
terra ou dos Estados Unidos o “genuíno cowpox”, que deveria chegar 
à província quatro vezes por ano em quantidade de 150 a 200 tubos.

Em 3 de julho de 1888, outra reportagem do Diário de Notí-
cias criticava a vacina utilizada, em Belém, sem deixar de reconhe-
cer que a vacina poderia salvar uma grande parte da população da 
varíola, o articulista afirma, com lástima, que a vacina tem falhado, 

iludindo desastradamente a expectativa pública, pois “As vacinas não 

prestam. Das milhares de pessoas que têm sido vacinadas, em ne-

nhuma tem pegado o pus vacínico”. No dia 3 de agosto do referido 

ano, o mesmo periódico afirmava
[...] Para cúmulo da desgraça, o povo, aflito diante de 

21  Relatório com que o Exmo. Sr. Conselheiro Francisco José Cardoso Junior, 
primeiro vice-presidente, passou a administração da Província, no dia 6 de maio 
de 1888 ao Exmo. Sr. Dr. Miguel J. de Almeida Pernambuco, nomeado por carta 
imperial de 24 de março de 1888. Pará, Typ. do Diário de Notícias, 1888.
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tal emergência, corre a procurar preservar-se com a 
vacina e a vacina não presta!
Isto, porém, é um fato muito natural: todas as medidas 
adotadas à última hora, com precipitação, no meio da 
confusão dos desastres, não produzem efeito.
É assim quando o inimigo ataca de surpresa uma praça, 
os sitiados, querendo escapar-se, espetam-se nas 
baionetas dos assaltantes; assim é quando um navio 
vai prestes a naufragar, os marinheiros, procurando 
salvação, abismam-se no fundo das águas. (DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS, 03 ago. 1888, p. 2).

No início do ano de 1889 ocorreu a introdução oficial da va-
cina animal na província. A iniciativa coube ao Dr. Henrique de To-
ledo Dodsworth, enviado pelo governo Imperial, de acordo com a 
fala do presidente da província Miguel José de Almeida Pernambuco 
(1889)22, que afirma ter começado a fazer vacinas diretas da vitela no 
dia 19 e prosseguido nos dias 20, 23, 35 e 28 do corrente. Os resulta-
dos da experiência foram publicados pela imprensa e consistiram no 
seguinte: no primeiro dia foram vacinadas 15 pessoas, 12 voltaram 
para a verificação da vacina, dos quais 8 tiveram êxito e os quatro 
restantes foram insucessos. 

Em relatório apresentado ao governador do estado, Lauro 
Sodré, em 1892, pelo Inspetor da Higiene do Estado, Cipriano San-
tos, aparecem referências também à vacina animal. De acordo com 
o inspetor da higiene as primeiras experiências com vacina animal 
em Belém ocorreram no princípio de 1888, sob a direção do médico 
francês Rebourgeon, que teria inoculado alguns vitelos e praticado 
publicamente vacinações, empregando diretamente a linfa colhida 

22  Fala com que Miguel José de Almeida Pernambuco, Presidente da Pro-
víncia, abriu a 2ª sessão da 26ª legislatura da Assembleia Legislativa Provincial do 
Pará, em 02 de fevereiro de 1889. Belém: A.F. da Costa. 1889.



52

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

na ocasião. 
Em meados do mesmo ano, registra o inspetor em seu relató-

rio, a prática foi continuada pelo Dr. João José Godinho, que inoculou 
diversos vitelos cedidos pelo comerciante Fortunato Junior. Ainda se-
gundo o Relatório (1892)23 do inspetor Cipriano Santos “A Inspetoria 
de Higiene de então teve conhecimento desses primeiros ensaios, 
cujo resultado não foi totalmente satisfatório”, sendo que em alguns 
casos o resultado foi negativo, “provavelmente pela inatividade da 
linfa empregada ou falta de cuidados no tratamento dos vitelos”. Ci-
priano considerava a experiência do Dr. Dodsworth, como a introdu-
ção oficial da vacina animal no Pará e afirma que o presidente Miguel 
Pernambuco pediu a Assembleia Legislativa autorização para a cria-
ção de um Instituto de Vacinação Animal, o qual foi criado por pro-
posta do então deputado Antônio Lemos. Acontece que o referido 
instituto nem chegou a funcionar. Mesmo durante sua administração 
no serviço sanitário, o Dr. Cipriano Santos reclamava das dificuldades 
para a utilização da vacina animal como o preço elevado e a má qua-
lidade dos vitelos24.
23  Trata-se do relatório, citado anteriormente, em que o Inspetor da Higiene 
Pública, Cipriano Santos, informa ao governador do estado Lauro Sodré, as condi-
ções de saúde do estado do Pará.
24  As limitações técnicas (além das resistências culturais) da vacina jenneria-
na e o fracasso (até 1887) de produzir a vacina animal no Brasil, aliados à ineficácia 
das políticas de saúde governamentais, vão criar condições para o surgimento do 
Instituto Vacínico do Rio de Janeiro, instituição particular dirigida pelo barão de Pe-
dro Affonso. Com a extinção do Instituto Vacínico do Império em 1886 e o fracasso 
das tentativas de produzir vacina animal na Escola Veterinária de Pelotas, em 1884, 
a vacinação antivariólica estava praticamente desativada no país. Para complicar o 
quadro da saúde pública as epidemias de varíola eram recorrentes e tornaram-se 
ainda mais frequentes no final da década de 1880. Nesta conjuntura de vazio de 
políticas públicas e agravamento do quadro nosológico, o barão de Pedro Affon-
so conseguiu, em 1887, produzir com sucesso vacina a partir de vitelos, na Santa 
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Em 24 de dezembro de 1891 foi aprovada nova lei que tornou 
obrigatória a vacinação e revacinação no estado do Pará. Tratava-se 
da lei nº 425, que estabelecia a obrigatoriedade da vacinação e reva-
cinação no estado, determinando que a vacinação deveria ser feita 
desde os três meses de idade e a revacinação de dez em dez anos. 
A mesma lei determinava que o infrator, caso fosse maior de idade, 
ficaria sujeito a multa de vinte a cinquenta mil réis ou à prisão de três 
a oito dias; e quando menor, seriam responsáveis por ele os pais, 
tutores, curadores ou protetores. Ainda assim, mesmo durante as 
epidemias as autoridades encontravam inúmeras dificuldades para 
colocar em prática tal profilaxia.

Pelo exposto percebe-se que havia dificuldades de toda or-
dem para a efetivação do serviço de vacinação anti-variólica na pro-
víncia e depois estado do Pará. Quais as razões do comportamento 
aversivo da população de Belém relativamente à vacina? Profilaxia 
considerada decisiva para o combate da varíola. 

Embora algumas razões já estejam implícitas na descrição 
anterior, relativa a história da vacina em Belém, precisamos avançar 
mais, para devassar a rede da experiência popular com a vacina, do 
século XIX ao início do século XX, e encontrar os motivos dessa resis-
tência ao método jenneriano. Mesmo que este trabalho não tenha 
a pretensão de realizar uma abordagem na linha da história compa-
Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. Esta conquista marcou uma nova etapa 
tanto técnico-científica quanto político-administrativa na produção da vacina anti-
variólica no Brasil. A vacina animal, já empregada com sucesso na Europa e muito 
mais eficaz que a vacina jenneriana, passou, a partir da iniciativa do barão, a ser 
produzida no país, motivando experiências em diversos cantos do Brasil, como as 
mencionadas acima. Para saber mais sobre o assunto consultar Fernandes (1999).
25  Ver: Coleção das Leis do Estado do Pará dos anos de 1891 a 1900, prece-
dida da Constituição Política do Estado (1900, p. 21).
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rativa, é praticamente impossível analisar a reação dos populares ou 
das “classes menos favorecidas da fortuna”, como se dizia na época, 
sem estabelecer um paralelo com os acontecimentos da capital fe-
deral, em 1904. Trata-se da chamada Revolta da Vacina que abalou 
o Rio de Janeiro durante o mês de novembro daquele ano. Esta já foi 
analisada sob diferentes ângulos, sendo que, o que chamou atenção 
dos pesquisadores foi o fato de que a população da capital federal de 
então, em uma demonstração de rejeição total à vacina, organizou 
uma revolta contra a lei que a tornara obrigatória. Segundo Pereira 
(2002, p. 9):

O Rio de Janeiro amanheceu cercado no dia 15 
de Novembro de 1904, navios da marinha bra-
sileira se espalhavam ao longo do litoral, com 
a artilharia voltada para a cidade. Três torpe-
deiros tomavam a enseada de Botafogo para 
garantir a ordem nas imediações. No Flamengo 
estava o encouraçado Deodoro, que na véspera 
atingira a pedra da Urca com dois disparos de 
canhão para mostrar seu poder de fogo [...]. no 
dia em que se comemorava o quarto aniversá-
rio da Proclamação da República, as forças mi-
litares se voltavam contra a capital do país, por 
ordem direta do presidente da república e seus 
ministros.

O debate historiográfico acerca do tema “Revolta da Vacina” 
foi bastante profícuo, permitindo a abertura de um longo caminho 
que propiciou o aprofundamento da investigação a respeito. Nesse 
campo, cabe destacar o trabalho de Chalhoub (1996) que procurou 
resgatar a experiência com a vacina ao longo do século XIX, por parte 
da população carioca, tendo identificado a elaboração de uma cul-
tura vacinofóbica responsável pela revolta popular contra a vacina.
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Embora não tenha ocorrido uma revolta semelhante em Be-
lém, isso não quer dizer que as autoridades locais fossem mais tole-
rantes com as classes populares, com as chamadas “classes perigo-
sas” por essa região, “ou que seus habitantes eram mais ‘ordeiros’, 
‘passivos’”. Através dos jornais da época, dos relatórios, mensagens 
e falas de governo, dos abaixo assinados enviados ao poder público 
e outros documentos consultados percebe-se, mesmo que indireta-
mente, os conflitos estabelecidos quando a questão era a saúde pú-
blica, de acordo com Rodrigues (2008).

Também devemos mencionar que a revolta do Rio de Janei-
ro repercutiu em Belém, pois, não podemos esquecer, que um dos 
líderes da liga contra a vacina obrigatória foi o então senador Lauro 
Sodré, um dos republicanos históricos no Pará, com atuação políti-
ca intensa no estado, que na época vivia a polarização política entre 
“lauristas” e “lemistas” (partidários do Intendente municipal Antônio 
Lemos). Segundo Amaral (2006) os dois grupos eram representados 
na imprensa local, respectivamente, pelos jornais A Folha do Norte e 
A Província do Pará. 

A Folha do Norte, a partir do dia 15 de novembro e até o final 
deste mês, publicou artigos, notícias, informativos, ou seja, matérias 
diversas sobre varíola, vacina e a revolta que ocorria no Rio de Janei-
ro, com destaque para a reprodução de dois artigos publicados no 
Giornale d’Itália, assinado por Carlos Ruata, professor de higiene da 
Universidade de Perúsia. Pelo tamanho, os artigos foram divididos 
em três edições, começando no dia 15 e indo até 17 de novembro 
daquele ano. O título por si só já chamava atenção, pois era defini-
do como “Campanha contra a Vacinação”, já que A Folha do Norte 
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pretendia entrar no debate, que afirmava tratar-se de uma questão 
da atualidade, a controvérsia sobre a vacinação obrigatória. O pro-
fessor Carlos Ruata desenvolveu, ao longo desses artigos, uma série 
de argumentos contrários à vacina. Faz uma espécie de histórico da 
vacinação, desde os tempos antigos até aquele momento, preten-
dendo esclarecer a humanidade sobre o que realmente representa 
a “ciência vacinatória”. Considerava o professor que a vacina possuía 
pouca relação com a medicina, pois nasceu da

[...] fantasia de uma histérica, da sabedoria de 
uma ordenhadeira de vacas, e foi introduzida 
no mundo pela agudeza dum médico, isto é, 
dum indivíduo que exercia abusivamente a me-
dicina no país de seu berço, Burkley, na Ingla-
terra. (A FOLHA DO NORTE, 15 nov. 1904, p. 01)

De acordo com as ideias de Carlos Ruata a vacina seria uma 
derivação da variolização, que ele enxergava como perigosa e consi-
derava a grande responsável pela propagação da varíola pelo plane-
ta, pois a criação artificial da varíola multiplicou consideravelmen-
te os centros de difusão, haja vista que cada indivíduo variolizado 
poderia comunicar a varíola natural a 8, 10 ou 15 pessoas. Sendo a 
vacina uma derivação estaria, portanto, sujeita aos mesmos proble-
mas. Além disso, continua Ruata, Jenner não teria sido convincente 
na explicação dos fundamentos do método de vacinação, pois diante 
da pergunta: “de que modo uma doença que se manifesta no bico da 
teta da vaca pode proteger o homem contra a varíola?”. Respondeu 
que a vacina era a verdadeira varíola humana, mas mitigada passan-
do à vaca, que sendo um animal inferior ao homem, ipso facto de-
via apresentar uma varíola inferior à do homem26, segundo Jenner 

26  A busca de imunização contra a varíola configura-se como uma prática 
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(1966). O professor Carlos Ruata considera a tese de Jenner uma es-
pécie de “razão teológica”. 

Ao mesmo tempo em que procurava desqualificar o invento 
de Jenner, o professor Ruata discorria sobre as razoes para conde-

milenar, anterior à constituição e divulgação do método experimental em biome-
dicina, que marcou o final do século XIX, e à elaboração das teorias e conceitos 
que envolvem a elucidação do processo imunitário, e à fabricação de vacinas em 
escala industrial, que só ocorreram no século XX. Mesmo antes de se reconhecer a 
similaridade entre o “cowpox” (doença que acometia os bovinos) e a varíola e de 
ter sido criada a vacinação, já se tinha observado que a varíola podia ser evitada a 
partir do contato do homem sadio com o doente. Esta constatação impulsionou a 
disseminação de práticas, inicialmente orientais, que alcançaram a Europa no iní-
cio do século XVIII, conhecidas como “variolização”, “inoculação” ou ainda, “trans-
plantação”. Apesar de se estabelecerem como diferenciadas tecnicamente entre 
si, consistiam em implantar no homem sadio o vírus variólico contido na secreção 
retirada das pústulas de pessoas doentes, na tentativa de provocar a instalação da 
varíola na sua forma mais branda com manifestação local, tentando evitar a doen-
ça na expressão mais grave. Esta prática, disseminada em todo mundo e utilizada 
até o século XIX, tinha suas raízes na cultura popular, sendo absorvida como uma 
questão científica sustentada pelas dúvidas e certezas que, naquele momento, lhe 
davam corpo. É importante ressaltar que as inovações introduzidas pela microbio-
logia de Pasteur, no final do século XIX, não impuseram mudanças substanciais na 
prática da vacinação antivariólica. A então recém-criada microbiologia pastoriana 
concordava com a afirmativa de Jenner de que a vacina era uma doença, passando 
a imprimir à sua conceituação original um raciocínio causal, relacionando-a a um 
microrganismo específico, que podia ser estudado, analisado e controlado no labo-
ratório. Nesse sentido, o laboratório passa a se associar aos espaços e às práticas 
de legitimação da ciência biomédica constituídos até então, redimensionando-os 
e criando novos valores e conceitos científicos e sociais. O método experimental 
de Pasteur, ao levar os microrganismos para o laboratório, buscou implementar 
técnicas para visualizá-los e atenuar sua virulência, relacionando doença e agente 
causal específico. No caso da varíola, além de buscar a identificação e a atenuação 
da virulência, contribuiu também para a compreensão e o controle das infecções 
secundárias a ela associadas, o que possibilitou, inclusive, uma modificação signi-
ficativa na sintomatologia da doença ao longo do século XX. Portanto, a polêmica 
levantada acima faz parte da própria historicidade do debate sobre doença e cura, 
no caso específico da varíola e sua profilaxia, a vacina. Uma análise esclarecedora 
do tema está em Fernandes (2003).
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nar a vacina. Na edição do dia 16 de novembro de 1904 mostrava os 
avanços da bacteriologia no sentido de demonstrar o que contém o 
pus vacínico. Assim, aponta que na Alemanha, em 1898, foram exa-
minadas 39 amostras de diferentes linfas vacínicas, tendo se encon-
trado em cada meia gota, de 1650 a 8.337.766 micróbios. Fremlin, 
médico da repartição central de higiene inglesa, em suas pesquisas, 
achou em média 123000 micróbios no pus de 500 vitelos. 

O professor Ruata acreditava que a vacina não preservava 
contra a moléstia. “O indivíduo quer vacinado, quer não, contrai 
igualmente a varíola, seja qual for o êxito da vacina não tem ela o 
poder de modificar o efeito dessa enfermidade”. A seguir faz uma 
listagem extensa de locais onde a varíola desenvolveu-se de forma 
epidêmica, mesmo com a população vacinada, chamando atenção 
para a guerra Franco-Prussiana de 1870, onde afirma que cerca de 
500 mil prisioneiros foram internados e disseminados em toda a Ale-
manha. Disso resultou a mais cruel epidemia até então conhecida, 
como nunca houve em tempos anteriores à vacinação. Só a Prússia 
perdeu 136.830 pessoas, sendo que todas estavam vacinadas, afir-
ma. Concluindo sua tese, o professor Carlos Ruata afirma:

Poderei citar uma infinidade de epidemias de-
monstrando que a vacinação não preserva da 
varíola, nem por um dia, sequer; devendo ti-
rar-se a conclusão das minhas pesquisas que os 
vacinados estão mais sujeitos à varíola que os 
não vacinados. (A FOLHA DO NORTE, 17 nov 11. 
1904, p. 1).

Assim, o professor Ruata afirma que como não se pode negar 
o fato de que tanto os vacinados como os não vacinados eram ata-
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cados pela varíola, partiu-se para a revacinação, que preservava por 
dez, cinco ou três anos. Tomar a vacina já se tornava difícil, buscar 
uma segunda dose, então, era bem mais complicado. Além disso, a 
necessidade de realizar a revacinação colocava ainda mais dúvidas 
acerca da eficácia do método jenneriano.

Quanto a esta prática, da revacinação, a partir da primeira 
década do século XIX, esta gerou amplo debate, com divergências 
marcantes quanto a sua indicação, associado a questionamentos 
quanto à validade da vacinação. Segundo Fernandes (2003) começou 
a ser indicada como reforço para a dose inicial da vacina, diante de 
se ter constatado a desativação da imunidade adquirida na primeira 
inoculação. A revacinação configurou-se como um problema de di-
fícil solução, naquele período, dado não só pelo desconhecimento 
do processo imunitário e do próprio agente viral, quanto ao fato da 
identificação de sua necessidade ser constatada somente através de 
experiências empíricas de cunho estatístico. 

É importante afirmar que essa não foi uma opinião constante 
de A Folha do Norte, refletindo apenas o momento polêmico da 
Revolta da Vacina e a postura nesta de um político que possuía 
vínculos com aquela gazeta e que, portanto, assumiu, por algum mo-
mento, a defesa de suas ideias a respeito do tema vacina obrigató-
ria. Mas ainda assim não podemos deixar de considerar a influência 
desse pensamento sobre a população de Belém, contribuindo para a 
postura aversiva desta em relação ao método jenneriano. Não quere-
mos, com isso, negar a autonomia que os sujeitos envolvidos em tal 
processo têm para realizar suas escolhas, mas não podemos deixar 
de considerar o caráter de formadores de opinião que os jornais pos-
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suem e a posição política que A Folha do Norte defendia. De acordo 
com Amaral (2006), em 1905, ainda repercutia a veiculação feita por 
esse jornal da “Campanha contra a vacinação”, pois, o intendente 
Antônio Lemos, principal opositor local de Lauro Sodré, para se de-
fender dos ataques a sua política de saúde, veiculados pela A Folha 
do Norte, transfere a culpa pelo número de óbitos em Belém àquele 
periódico. Antônio Lemos, para justificar a soma de 435 pessoas mor-
tas por varíola, em 1905, diante dos 2.653 óbitos registrados pelo 
Serviço Sanitário Municipal, atribuía e transferia o ônus ao “tamanho 
estrago á malévola campanha de certa imprensa contra a vacinação 
em tempo de epidemia”.

A reconstituição da experiência com a vacina em Belém nos 
permitiu perceber que aqui também havia uma relação negativa da 
sociedade, principalmente dos populares, com o método jenneriano. 
Esta foi responsável pela criação de uma cultura de aversão, de into-
lerância à vacina, que foi identificada nos jornais e nos próprios rela-
tórios de governo. Porém, apesar de reconhecermos a existência de 
elementos comuns nessa experiência com a vacina, verificados tanto 
em Belém quanto na capital federal, não podemos deixar de registrar 
que há diversos aspectos específicos dessa experiência local com a 
vacina que contribuíram para a postura aversiva da população. Entre 
os elementos comuns temos a confusão feita pela sociedade entre 
vacinação e variolização, confusão reproduzida pelo próprio Vianna 
(1975) e que ocasionava dúvidas acerca da vacina. 

Também é preciso registrar que a sociedade local considerava 
bastante doloroso o método de transmissão braço a braço da vacina, 
pois, apesar de desde 1840, se procurar tomar providências para ga-
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rantir o retorno dos vacinados após o oitavo dia, pelos relatórios de 
vacinação consultados percebeu-se que a quantidade dos que não 
retornavam era expressiva e não é preciso discorrer sobre o caráter 
extremamente doloroso dessa prática. 

Também é preciso dizer que a comunidade médica local es-
tava dividida acerca da eficácia da vacina, não só da vacina animal, 
como foi demonstrado acima, essa divisão envolvia também disputas 
entre alopatas e homeopatas, sendo que estes últimos, em geral, po-
sicionavam-se contra a vacina, ou contra a terapêutica aplicada pelos 
adeptos da alopatia. 

O Diário de Notícias, em edição de 4 de maio de 1884, criti-
cava a defesa que o jornal O Liberal fazia do presidente da Provín-
cia, Visconde de Maracaju, na polêmica com os homeopatas. Estes 
reivindicavam a montagem de uma enfermaria destinada ao trata-
mento dos variolosos segundo os princípios da homeopatia, o arti-
culista de O Liberal argumentava que a verba socorros públicos era 
insuficiente e recomendava que os homeopatas montassem enfer-
maria às próprias custas. O Diário de Notícias rebate afirmando que 
os homeopatas não dispõem de meios suficientes, mas que seriam 
capazes de grandes sacrifícios “pela vulgarização e propaganda dessa 
grande verdade científica – a homeopatia”. O artigo continua cen-
surando os alopatas, formados na “escola das pomadas”, não sendo 
capazes de conter o avanço da epidemia, sendo por isso a enfermaria 
José Bonifácio ineficaz no tratamento dos variolosos, pois de cada 
100 infectados que recebia, morriam 50.  

A Folha do Norte, em edição de 11 de novembro de 1904 pu-
blica, a pedido, informativo do Dr. Matta Bacellar, conhecido médico 
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homeopata, em que o mesmo alerta para a presença da “assustado-
ra” varíola em Belém, recomendando aos adeptos da homeopatia o 
uso interno do “vacciniun”, pela manhã e pela noite como preserva-
tivo. Também indicava o mais rigoroso asseio pessoal e as irrigações 
das habitações e as desinfecções. Percebe-se que mesmo concordan-
do com a maioria dos higienistas de plantão, o Dr. Bacellar não fazia 
referência à vacina como preservativo. Não podemos também deixar 
de mencionar que mesmo entre os alopatas havia cisões quanto à 
vacina, embora não tenham sido explicitadas ao longo das pesquisas, 
mas que podem ser percebidas em determinados momentos como, 
em 1904, com a publicação dos artigos italianos contrários à vacina 
pela A Folha do Norte, jornal sob responsabilidade do médico e Ins-
petor da Higiene e depois do Serviço Sanitário Cipriano Santos, que 
parecia mais preocupado e empenhado em aplicar o isolamento que 
a vacina.

Quanto aos aspectos peculiares à realidade local, em relação 
a esta experiência com a vacina, temos, em primeiro lugar que consi-
derar o questionamento da linfa que aqui era utilizada. Não podemos 
esquecer que se trata de uma região complicada em termos de aces-
so neste período, o que dificultava o recebimento de material para 
vacina. Mesmo o material que aqui chegava, em função, às vezes, do 
tempo de duração da viagem, estava completamente deteriorado ou 
não possuía as condições adequadas para a inoculação. Ainda assim 
muitas vezes era utilizado ocasionando, não raro, efeito contrário. 
Por isso, eram frequentes as reclamações feitas pela imprensa e pe-
las autoridades acerca da quantidade e da qualidade da vacina que 
chegava a esta região. 
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Os relatórios de governo estão repletos de polêmicas sobre 
a qualidade da vacina utilizada em Belém e a imprensa alardeava, 
algumas vezes, como o fez o Diário de Notícias em matérias repro-
duzidas acima, que a vacina não prestava. É claro que opiniões desse 
tipo influenciavam negativamente a população de Belém em relação 
à vacina e, portanto, contribuíam para a intolerância com relação a 
esta profilaxia, revelando como a medicina acadêmica era bastante 
impopular27.

Outra questão importante diz respeito a quem aplicava a va-
cina em Belém. A partir de 1846 foi criada a função de Comissário 
Vacinador, mas nos relatórios são comuns as reclamações relativas à 
dificuldade de contratá-los, principalmente para as cidades do inte-
rior. Além disso, durante boa parte do século XIX, essa função coube 
a um único “profissional”. Assim, desde 1840, quando se tentou de-
cretar, pela primeira vez, a obrigatoriedade da vacina na província, 
buscou-se também atribuir tal função a outros profissionais, entre os 
quais, os professores. Segundo Vianna (1975, p. 52):

A Lei n° 108, de 6 de dezembro de 1842, e a de 
n° 115, de 18 de outubro de 1843, elevaram a 
quantia anterior de 1:000$000 réis, ficando o 
governo autorizado a distribuí-la pelos profes-
sores que se dessem à vacinação, mandassem 
vir e conservassem vacina, tendo atenção a 
qualidade desta e ao número de vacinados.

27  Apesar do esforço dos médicos em consolidar a medicina acadêmica, de-
pararam-se com a pouca receptividade do público à autoridade cognitiva de seus 
paradigmas, seja pela descrença, seja pela indiferença às práticas originárias desse 
saber. Para mais informações sobre esse aspecto da medicina acadêmica e os es-
forços empreendidos pelos seus representantes para alcançarem afirmação, ver 
Ferreira (2003).
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Encontramos nos jornais registros da aplicação da vacina por 
professores, como nesta edição em Diário de Notícias:

Vacina no Pinheiro
Comunicam-nos:
Foram vacinados, na povoação de São João de 
Pinheiro, pelo sr. Professor João Gualberto de 
Vilhena, durante o mês de fevereiro p. findo, 86 
pessoas, sendo:
Do sexo masculino, menores 29, maiores 27; do 
sexo feminino, menores 10, maiores 20, todos 
com tão feliz êxito, que não houve uma só das 
pessoas por ele vacinadas nas quais falhasse a 
vacina.
Tem muito boa linfa de braço e continua a vaci-
nar enquanto tiver linfa e lhe aparecer quem se 
queira vacinar.
Faz tudo isso pelo desejo de fazer o bem e não 
porque seja autorizado. (O DIÁRIO DE NOTÍ-
CIAS, 04 mar. 1884, p. 2).

Em geral, essa prática era enaltecida e considerada eficaz, tal-
vez uma forma de diminuir a desconfiança das pessoas em relação 
à vacina. Também nos relatórios encontramos registros do uso de 
professores na prática da vacinação; no relatório de Cardoso Junior, 
presidente da província em 1888, são relacionadas 43 localidades 
onde, em escolas públicas, os professores receberiam tubos com a 
linfa vacínica e as necessárias instruções para a aplicação da mesma. 
Ora, sabemos e já relatamos as dificuldades encontradas pelos pró-
prios profissionais da área médica para a aplicação da vacina, havia 
diferentes tipos de linfa, havia a vacina importada, a vacina braço a 
braço, a vacina animal. Era preciso conhecer a qualidade da linfa va-
cínica, fazer revacinações, verificar se a vacina havia “pegado” após 
o oitavo dia, entre outras competências que, muitas vezes, escapa-
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vam aos próprios profissionais da área da saúde, imaginem aos no-
bres membros do magistério, pois, como afirma Vianna (1975, p. 52) 
“tudo isto devia ser improfícuo, porque muito dificilmente se encon-
traria homens consagrados ao magistério público, que se dedicassem 
a um mister muito diverso da sua profissão”. Assim, dessa prática 
decorreram diversos problemas que também contribuíram para au-
mentar a intolerância à vacina por parte da população belenense.

Por último, é importante dizer que a vacina não se constituía 
no único preservativo contra a varíola. Havia diversas opções. Em 
primeiro lugar é preciso considerar a existência de enfermarias ou 
hospitais clandestinos que estavam voltadas para o tratamento da 
varíola, nos quais não se sabe exatamente que terapêutica era admi-
nistrada. Além disso, era muito comum divulgar, através dos jornais, 
nesta época, medicamentos voltados para a cura das mais variadas 
doenças, inclusive da varíola. O jornal Treze de Maio (09 mar. 1860, 
p. 6), por exemplo, estampava na década de 1860, anúncios de vários 
medicamentos como o Elixir de Quina, que servia para combater a 
malária, o Racahout dos Árabes, segundo o anúncio aprovado pela 
faculdade de medicina de Paris e recomendado para pessoas ner-
vosas, magras, idosas e, também para crianças.  Geralmente esses 
medicamentos eram apresentados como de fácil administração e di-

gestão, além de possuírem sabor agradável. Esses tipos de anúncio 

são encontrados também nos outros jornais consultados e, em gran-

de escala.
Para combater a varíola, especificamente, encontramos di-

versos anúncios, principalmente no Diário de Notícias, como nesta 
publicação intitulada “Laboratório Homeopático”:
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Chegou novas remessas de meias elásticas para 
inchações, erisipelas, varizes, etc., etc.
Variolinum, tintura para bexigas, cura e preven-
tivo.
Vaccinium, tintura para bexigas, cura e preven-
tivo.
Vende-se no Laboratório Homeopático, rua da 
Indústria, 7 a. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 19 ago. 
1884, p. 4).

Em 5 de agosto de 1888, o mesmo jornal anunciava o pre-
servativo de varíola de “Soares dos Santos”, que tornaria as varíolas 
benignas caso elas tivessem aparecido. Em outra edição do mesmo 
Diário de Notícias, encontramos outro anúncio, com o título “Contra 
as Bexigas”, onde se lia

Em caso de varíola declarada as propriedades 
anti-sépticas, sudoríficas e tônicas do elixir anti
-epidêmico Beirão, facilitam a saída das vesícu-
las, acelerando a cura – É o melhor preservativo 
e curativo de todas as moléstias epidêmicas.
Uma colher das de chá deste agradável elixir, 
misturado com ½ litro de chá de açafrão, é ex-
celente para gargarejo e lavatório dos olhos, e 
com o qual se evita o desenvolvimento das ve-
sículas nos olhos (por conseqüência a ceguei-
ra), na boca e garganta, que tanto afligem os 
doentes, impedindo a deglutição e dificultando 
a inspiração.
O uso do anti-séptico Beirão é indispensável a 
todas as pessoas que visitam e tratam doentes 
de varíola e de outras moléstias contagiosas; 
assim estarão ao abrigo do contágio, nos fo-
cos de infecção. (DIÁRIO DE NOTÍCIAS, 10 ago. 
1888, p. 01).

Ainda o diário publicava declarações de pessoas comuns ou 
de autoridades na área médica, atestando a eficácia de certos medi-
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camentos, que eram apresentados à sociedade paraense. O referido 
periódico, publicou diversas cartas oriundas do Ceará e datadas de 
1883, dando aval às “pílulas depurativas do Dr. Mattos”, mais uma 
concorrente para a vacina. A matéria trazia diversas declarações e 
possuía como título “Tratamento da varíola”

Em dezembro de 1878, quando a varíola nesta 
capital fazia de 600 a 900 vítimas diariamente, 
fui acometido deste terrível mal. O meu médi-
co assistente, o finado dr. José Lourenço Filho, 
logo no começo da moléstia mandou fazer uso 
das pílulas depurativas do cirurgião Mattos e 
assim conseguiu que a moléstia, apesar da for-
ça com que apareceu, se tornasse uma benigna 
varicele, que poucos incômodos me deu.
Sei, por me ter dito nessa ocasião o referido dr. 
José Lourenço – que nos Lazaretos sob sua dire-
ção fez ele ótimas curas com estas pílulas.
Ceará, 10 de dezembro de 1883. (DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS, 19 ago. 1884, p. 4).

Na mesma matéria, lê-se outra carta assinada pelo Dr. Firmi-
no José Dória, com a seguinte declaração

O abaixo assinado, doutor em medicina, Digni-
tário da Ordem da Rosa, Cavalheiro de Cristo, 
condecorado com a medalha da Campanha do 
Paraguai, Cirurgião-mor de Brigada, graduado 
do corpo de saúde e delegado do Cirurgião-mor 
desta Província. 
Atesto que tenho, tanto em minha clínica civil, 
como militar, empregado com incontestável 
vantagem as pílulas depurativas do falecido 
cirurgião Francisco José de Mattos, hoje fabri-
cadas por seu filho sr. Leonel A. de Alencar, em 
todos os casos em que tenho tido precisão de 
uma ação purgativa pronta e benéfica: atesto 
mais, por experiência própria, que as referidas 
pílulas não produzem essas cólicas incômodas 
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que quase sempre produzem os medicamentos 
de sua classe.
Por ser verdade passei o presente, que vai por 
mim assinado.
Fortaleza, 4 de dezembro de 1883. (DIÁRIO DE 
NOTÍCIAS, 19 ago. 1884, p. 4)

Como estas, encontramos diversas declarações dando conta 
de medicamentos utilizados para combater a varíola, em geral, ates-
tando sua eficácia. Assim, tanto os homeopatas como os próprios 
alopatas apresentavam suas alternativas para a cura da varíola. A 
medicação que esses profissionais prescreviam, geralmente eram 
anunciadas como de fácil administração, algumas vezes até de sabo-
rosa digestão e, também, de fácil aquisição. Além disso, não apresen-
tavam riscos e, ainda por cima, poderiam ajudar a combater outros 
males. Com tudo isso à disposição, é claro que para muitas pessoas 
era muito mais simples e agradável recorrer a tais medicamentos que 
enfrentar os riscos, o caráter doloroso e todas as outras complica-
ções da vacina. 

Quanto às práticas curativas populares, diversos trabalhos já 
relataram seu enraizamento na população do estado do Pará, produ-
zindo uma relação tensa e cheia de conflitos, mas também de alian-
ças e trocas simbólicas, envolvendo as diferentes medicinas daquela 
época. Segundo Rodrigues (2008), os adeptos dessa medicina con-
siderada popular foram alvos de perseguições por parte das autori-
dades médico-higienistas desde os últimos anos do Império, conso-
lidando-se na República que, em seu primeiro Código Penal (1890) 
procurou introduzir artigos que visavam regular a prática ilegal da 
medicina. Perseguidas ou não, essas práticas de cura alternativas à 
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medicina acadêmica não deixaram de existir e de ter muitos adep-
tos28. Figueiredo (2003) mostra a persistência da pajelança em Belém 
do Pará, onde os médicos, já na passagem para o século XX, utiliza-
vam diversos recursos para se inserir no cotidiano da cidade, ten-
do em vista a respeitabilidade adquirida por seus oponentes. Atra-
vés dos meios de comunicação, empenharam-se na elaboração da 
imagem da autoridade médica, do herói responsável pela cura e do 
beneplácito do cidadão e, principalmente, no poder regenerador da 
ciência que praticavam.

Para Figueiredo (2003), os pajés não deixaram de se apropriar 
do discurso discriminatório, num sentido inverso ao pronunciado. Os 
jornais, considerados pelo autor como mediadores entre ambas as 
culturas, engajados em atribuir uma distinção à ciência, noticiavam 
as perseguições policiais, paradoxalmente, à ciência dos pajés. Com 
isso, à pajelança era atribuída também a conotação de ciência. Os 
pajés não tardaram a se apropriar desta distinção: propagavam suas 
atividades também como científicas.

Ainda de acordo com Figueiredo (2003), a representatividade 

28  Em Esculápios Tropicais, Silvio Rodrigues (2008) discorreu sobre diversas 
práticas de cura alternativas verificadas em Belém, entre 1889 e 1919, destacan-
do o quanto eram populares e as dificuldades encontradas pelas autoridades para 
combatê-las. Rodrigues analisou diversos casos com destaque para a morte por 
envenenamento de Geraldo Afonso Cardoso, major reformado do regimento es-
tadual, morador da vila de Mosqueiro, em função de receitas passadas pelo pajé 
Elias. O fato ocorrido entre setembro e outubro de 1898 foi divulgado pelo jornal 
A Província do Pará, em várias edições. Outro caso que chama atenção em seu 
trabalho é o do professor Faustino Ribeiro Junior, um célebre curandeiro que havia 
realizado curas espetaculares no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. 
O destaque dado pela imprensa a presença do referido curandeiro e a concorrên-
cia dos populares, desejosos de um atendimento milagroso revelam o alcance das 
práticas consideradas alternativas em terras paraenses, naquele contexto.
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da “ciência dos pajés”, no caso amazônico sua durabilidade e persis-
tência, em lugar de servir como recurso para endossar a cientificida-
de da medicina oficial revelou-a em suas contradições. Os pajés – ao 
resistirem às perseguições policiais, às acusações de charlatanismo, 
aglomerando uma vasta clientela de origens sociais diversas, refe-
rindo-se às suas curas como científicas – impuseram uma tarefa “ex-
tremamente árdua e desgastante para os médicos” na tentativa de 
legitimar seus ofícios. A medicina oficial, no caso de Belém do Pará, 
para conseguir sua hegemonia científica foi obrigada a enfrentar con-
correntes já experimentados há séculos29.

4 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Como ficou demonstrada ao longo desse trabalho, assim 
como é antiga a presença de epidemias, entre as quais a varíola em 
Belém ou na Amazônia, também é antiga a busca e a polêmica acerca 
da cura para a referida moléstia. Na capital paraense a vacina (méto-

do científico) chegou quase simultaneamente à variolização (método 

popular) para combater a doença maligna e não pode ser conside-

rado estranho que os dois métodos fossem confundidos, pois havia 

semelhanças entre eles, principalmente em função do método de 

transmissão braço a braço da vacina. Assim, quando se apresentou 

um método considerado científico para combater a varíola em Be-

lém, este já foi confundido com uma antiga prática de inoculação de-

senvolvida em todo o mundo, sendo considerada popular. Portanto, 

desde o início, a busca da cura para a varíola, colocou em disputa 
29  Sobre práticas curativas populares relativas à varíola, ver também Amaral 
(2006, p. 139-141).
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diferentes práticas de cura, oriundas de diferentes setores da socie-
dade.

Desta forma, percebemos que a tentativa de introduzir e tor-
nar obrigatória a vacina, em Belém, ocorreu quase simultaneamente 
às tentativas de institucionalizar a medicina acadêmica. A perspecti-
va de imposição da vacina - daí as várias tentativas de torná-la obri-
gatória -, representaria a sobreposição ou a hegemonia da medicina 
acadêmica em relação às outras artes de curar verificadas na região. 
Algumas dessas práticas foram enquadradas, na última década do 
século XIX, como exercício ilegal da medicina e foram severamente 
combatidas pelas autoridades. Mas, ainda assim, parte da população 
fez pouco caso da vacina e continuou buscando práticas alternativas 
de cura.

Neste sentido, havia a homeopatia que buscava já espaço e 
possuía indicações de profilaxia e terapêutica para a varíola. Mas, ha-
via principalmente as práticas de cura geradas no seio das camadas 
populares, que muitas vezes recorria e ainda recorre com frequência 
à flora amazônica para encontrar soluções para muitos de seus ma-
les. Sendo assim, era comum o desenvolvimento de uma série de 
“preparados” destinados ao tratamento de diversas doenças. Estes, 
muitas vezes, eram anunciados em periódicos importantes da região, 
dividindo espaço com os xaropes, os vinhos, as pílulas e as cápsulas 
desenvolvidas pelos médicos acadêmicos.

O enraizamento dessas práticas na cultura popular da região 
é tão forte que se constituiu num dos principais fatores explicativos 
da intolerância popular à vacina entre outras profilaxias e terapêu-
ticas encaminhadas pelo poder público. Assim, a prática repressiva 
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foi o único caminho encontrado pelas autoridades para garantir o 
cumprimento de suas políticas públicas. Mas, mesmo o isolamento 
foi rejeitado pelas camadas populares, principais alvos dessa práti-
ca, que procuravam o tratamento na própria residência, esconden-
do os doentes das autoridades sanitárias, ou em locais comandados 
por aqueles que eram designados como “pajés” ou “curandeiros”. 
Portanto, o enraizamento dessas práticas era mesmo bastante for-
te junto às camadas populares e em outros setores da sociedade, 
chegando mesmo a penetrar até nos métodos dos seus mais severos 
opositores, os médicos acadêmicos. 

Tomando por base a documentação e as análises abordadas 
neste estudo é possível reconhecer a existência em Belém, senão de 
uma cultura vacinofóbica, pelo menos de uma cultura de aversão ou 
intolerância ao método jenneriano, por razões obviamente fortes. 
Mas, é preciso esclarecer ainda que, a intolerância não estava rela-
cionada apenas à vacina, mas a toda política oficial de saúde enca-
minhada em Belém ao longo do século XIX e até o início do século 
XX. Foram muitos os desacertos ou desencontros dessa política e, 
especialmente o seu caráter autoritário e aterrorizante em relação às 
camadas menos favorecidas da sociedade local que acabaram provo-
cando o desenvolvimento de uma cultura de aversão às tais políticas 
públicas no campo da saúde.

Portanto, refletir sobre a experiência com a saúde e a doença, 
representou a necessidade de realizar um percurso no qual discu-
te produções discursivas diversas e procurei cruzar as informações 
nelas contidas objetivando construir uma interpretação do fenôme-
no das epidemias de varíola ocorridas em Belém, entre a segunda 
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metade do século XIX e o início do século XX, para compreender a 
historicidade de determinadas profilaxias e ou práticas terapêuticas 
desenvolvidas na capital paraense, com o intuito de escrever mais 
uma página da história da medicina social na Amazônia.
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HOMEOPATIA E ESPIRITISMO: A LIGAÇÃO ENTRE A ARTE DE CURAR E 
A RELIGIÃO

Túlio Brenno Brito de Sousa

Resumo: O presente trabalho busca analisar a ligação en-
tre médicos homeopatas e a religião espírita no Pará em meados de 
1913, ano da criação de um depositário de remédios homeopáticos 
pela União Espirita Paraense; até os anos de 1919, ano de publicação 
de uma carta aberta de um praticante da terapêutica espírita ao mé-
dico homeopata Zacheu Cordeiro, solicitando ao mesmo a sua pre-
sença em uma seção de tratamento espírita com métodos homeopá-
ticos, ressaltando a importância da ligação entre os dois. O trabalho 
também analisa a discussão outro médico homeopata, José Teixeira 
Mata Bacelar, o mesmo se assumia como espírita e tinha importante 
participação dentro das terapêuticas, o qual tratava seus pacientes 
tanto por fórmulas homeopáticas quanto por tratamentos espíritas, 
tendo seu nome incluído no livro Trabalho dos Mortos de Nogueira 
Faria. Além disso, analisa o conflito existente entre a homeopatia e a 
alopatia e como essa disputa causa consequências tanto para a práti-
ca de cura homeopata quanto à espírita. 

Palavras-chave: Homeopatia. Espiritismo. Cura. 

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca mostrar os caminhos que interli-
gam a prática médica homeopática com a religião espírita no Esta-
do do Pará, para isso utiliza-se uma discussão bibliográfica acerca da 
medicina homeopática e os médicos que se prevalecem dela para 
tratarem de seus pacientes, a fim de entender os motivos que levam 
a ligação das duas vertentes. Tendo em vista a perseguição sofrida 
tanto os homeopatas quantos os espiritas são alvos de constantes 



78

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

ações dos alopatas, médicos cuja profissão é reconhecida como ciên-
cia, e justamente pelo título e contando com o apoio do estado, estes 
encontraram meios para combater outras práticas que ameacem o 
seu monopólio dentro do mercado da cura. 

O trabalho transcorre dentro de um marco temporal com iní-
cio em 1913, data aonde fora criado em Belém um depositário de 
remédios homeopáticos pela União Espirita Paraense, tratando as-
sim os seus pacientes tanto por meio de sua religião, mas também 
com a utilização de fármacos homeopatas, e encerra-se em meados 
de 1919, quando um médico homeopata chamado Zacheu Cordeiro 
recebe uma carta aberta em um jornal de grande circulação de um 
membro da associação lhe convidando para participar de uma sessão 
de cura utilizando-se de remédios homeopatas. 

Dentro do recorte aparecem dois importantes médicos ho-
meopatas da região, os quais serão personagens deste trabalho: o Dr. 
José Teixeira Matta Bacellar e o já mencionado Dr. Zacheu Cordeiro. 
Ambos têm seus nomes ligados ao espiritismo, seja involuntariamen-
te, ou como praticante da religião (no caso de Matta Bacellar).

2 OS CAMINHOS DA HOMEOPATIA: A ARTE DE CURAR.

O nascimento da medicina moderna, ligada diretamente com 
a institucionalização da medicina no século XVIII, ao qual se busca-
vam separar a medicina da religião, passa o foco da cura que deixa 
de ser somente o indivíduo, e passa-se a analisar seu caso a partir de 
seu “mal-estar”. O paciente também muda, e este passa a procurar 
um médico a partir da sua percepção dos sintomas que está sentido 
(QUEIROZ, CANESQUI, 1986).
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Para Foucault (1998), a medicina moderna implicou no surgi-
mento de novas formas de conhecimento e nova prática institucio-
nal. Sendo assim, o hospital que era um local de assistência ao pobre 
e um ambiente preparatório para a morte, vira um lugar de exercício 
médico, um lugar de cura. Ou seja, a criação da clínica implica em um 
saber sobre o indivíduo como corpo doente que exige intervenções 
que deem conta de suas singularidades. Além disso, o médico tem a 
consciência que a doença é um problema político-social. 

O papel social do paciente passa a ser levado em considera-
ção em questão da sua doença. Não só pela análise dos seus sinto-
mas, mas também do seu papel social, a medicina passa a ser co-
mercializada e institucionalizada. Nesse processo a alopatia assume 
o espaço de ciência, com criação de universidades e cursos médicos 
com o seu formato de cura (QUEIROZ, CANESQUI, 1986). No decorrer 
do processo histórico as outras formas de pratica de cura, apesar de 
logo serem renegadas pela ciência, passam a buscar o seu lugar na 
sociedade. Mesmo sem o status quo de ciência, a homeopatia surge 
como alternativa. 

O princípio Similia similibus curentur formulado por Hipócra-
tes deu origem a uma pratica médica pouco conhecida, que busca a 
cura seguindo a lei dos semelhantes. Homeopatia, como passa a ser 
conhecida encontra nos estudos do alemão Christian Frederich Sa-
muel Hahnemann, médico formado pela Universidade de Erlangen, 
em 1779, quando ainda possuía apenas 24 anos.

Segundo Bertucci (2004) o método de Hahnemann era vin-
do das fórmulas vitalistas da Escola de Montpellier sobre os poderes 
ocultos que emanavam do corpo. Dessa forma, a tese homeopática 
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se baseava na existência de uma “força vital, imaterial e dinâmica, 
intermediaria entre o corpo físico e o espírito.” (p. 198) Ou seja, o 
equilíbrio entre o corpo físico e o espírito determinaria a condição 
de saúde do indivíduo, uma vez havendo desequilíbrio dessas forças 
vitais, o mesmo poderia desenvolver alguma enfermidade. 

Portanto, para restabelecer a saúde do paciente o médico de-
veria encontrar o radical que causou esse desequilíbrio e tratá-lo a 
partir das observações dos sintomas visíveis apresentados pelo en-
fermo. Entendendo que cada paciente possui uma força vital, própria, 
única, as doses de medicamentos deveriam ser aplicadas de acordo 
ao funcionamento do mesmo. “A eficiência do remédio estaria em 
produzir uma doença artificial semelhante à enfermidade real” (BER-
TUCCI, 2004, p. 199); assim, o organismo combateria a doença arti-
ficial criando anticorpos que eliminariam as duas doenças do corpo. 
Para o alemão, só era considerado remédio à substância diluída e 
aplicada em homens sadios, para que estes adquirissem a doença 
artificialmente e se curassem com a lei dos semelhantes.

Segundo Luz (1996) a homeopatia é um sistema médico 
complexo, que possui, na sua base, doutrina, semiologia, diagnose 
e alternativa para concorrer com a medicina tida como oficial. O ho-
meopata não possuía uma análise mecânica do paciente. Possuía ra-
cionalidade médica que os diferenciavam dos médicos da época. A 
homeopatia se reconfigurou a partir dos estudos dó alemão Samuel 
Hahnemann, postulando livros e promovendo tratamentos médicos 
com a nova terapêutica, destacando-se pelo caráter humanitário da 
homeopatia. Seu tratamento ligado diretamente ao paciente, seus 
sintomas, diagnósticos diferenciados, tratamento distinto para cada 
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paciente, era um diferencial que nenhuma outra prática terapêutica 
possuía.

Os ensinamentos de Hahnemann, fundador dos ideais ho-
meopáticos, logo chegam ao Brasil com o médico idealista francês 
Benoit-Jules Mure em 1841. Com a ajuda do médico cirurgião portu-
guês João Vicente Martins, um dos primeiros seguidores da doutrina 
no país, a primeira farmácia de gêneros homeopáticos é lançada no 
Rio de Janeiro, um ano após a sua chegada. Weber (2005) comenta 
que desde a chegada de Benoit Mure, o implantador das ideias ho-
meopatas no Brasil, começou uma disputa de poder e mercado entre 
os homeopatas e os alopatas que duraria séculos. 

No Brasil, a homeopatia toma novos rumos, ganha caracte-
rísticas sociais que trariam maior singularidade dentre os pacientes 
das mesmas e maior ódio por parte dos médicos alopatas. De acordo 
com Bertucci (2004), Bento Mure era adepto do socialismo “utópico” 
de Charles Fourier, voltado em diminuir os sofrimentos das camadas 
mais pobres da população. Virtude logo aplicada pelos discípulos do 
médico homeopata francês. Da mesma forma, a reiterada ligação do 
tratamento do paciente com a sua força vital e o seu espírito logo 
criou laços de empatia com as religiões e a medicina popular brasi-
leira dos “chás, ervas e raízes, com as ‘energizações’ herdadas dos 
africanos e com a grande devoção e (orações) aos santos do catolicis-
mo brasileiro”. Uma medicina marcadamente “espiritualizada” que 
“foi facilmente identificada com uma medicina espírita” (BERTUCCI, 
2004, p. 213).

Suas características sociais logo se popularizaram, não só por 
sua forma de tratar o paciente, mas também quanto à formação do 
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homeopata. Dr. Bento Mure defendia que qualquer pessoa poderia 
ser um homeopata, bastava aprender e seguir todos os ensinamentos 
de Hahnemann. Todavia, houve resistência por parte da comunidade 
científica. Para eles somente os formados em faculdades regulares 
poderiam praticar a cura (BERTUCCI, 2004).

Pereira Neto (2001), estudando a formação da medicina no 
Rio de Janeiro, comenta que a forma na qual os médicos homeopatas 
tratavam seus pacientes, com paciência, acompanhando-os de perto, 
dando tratamento diferenciado para cada pessoa e principalmente 
pelos baixos preços ao qual atendiam a população, fizeram desses 
médicos verdadeiros altruístas dentro de uma sociedade onde pou-
cos detinham condições para pagar um médico. Essa forma diferen-
ciada de tratar o paciente, dando-lhe a devida atenção, ouvindo do 
próprio os sintomas que vêm sentido e tratando-lhe de acordo com 
os mesmos, enquanto os alopatas seguem consultas muitas vezes 
sem olhar o paciente e repetindo sempre as mesmas receitas, leva o 
homeopata a ter ainda mais reconhecimento (BERTUCCI, 2004).

Não à toa que os primeiros relatos de tratamentos homeopá-
ticos no Pará surgem exatamente em um momento de crise de saúde 
pública, onde a população padecia de outra doença, a cólera. Beltrão 
(1997) mostra fontes ligadas a médicos e medicamentos homeopatas 
desde os anos de 1855, médicos estes totalmente atuantes dentro da 
crise que se instalava na sociedade paraense. Preocupados em prescre-
verem fórmulas farmacêuticas em jornais para o combate ao mal da có-
lera, muitos médicos não optavam por se assumirem como homeopatas. 
Temiam não conseguir vender seus produtos fabricados nas suas boticas 
homeopáticas, por conta do preconceito gerado à época pelo pouco co-
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nhecimento da medicina homeopática pela população, no entanto, sua 
presença em meio à crise da ciência parecia incomodar. 

A homeopatia no Pará, nos tempos do cólera, deu-se a partir 
da formação de leigos, não-médicos, que absorviam e reproduziam 
as práticas homeopatas, em um momento onde a prática farmacêu-
tica não era tão forte e somada a pouca interação entre o homem 
comum e a ciência, abrindo espaço a esses práticos, mesmo que sem 
nenhuma formação (BELTRÃO, 1997).

Várias foram às estratégias utilizadas pelos alopatas para ata-
car os seus rivais, como muitos médicos gozavam de cargos políticos, 
começaram a serem criadas leis que atacavam diretamente todos 
aqueles que não seguiam o dito caminho da ciência. Luz (1996) indica 
que uma das principais formas de combate à homeopatia por parte 
dos alopatas era a criação de leis ou medidas provisórias, em 1890 
na criação do primeiro código penal brasileiro possuía várias secções 
sobre punições a práticas de curas irregulares, dentre as medidas, 
uma se destaca, a que torna irregular a não divulgação da fórmula 
do medicamento, essa medida acertava diretamente os homeopatas, 
uma das suas principais características, era justamente, o segredo de 
suas fórmulas.

Portanto, a consolidação dos homeopatas em solo paraen-
se foi um processo gradual, precedido de momentos de incertezas, 
como em casos de epidemias, que fortaleceram seus laços com a po-
pulação, sua permanência era constantemente ameaçada pelos alo-
patas, e para manterem sua terapêutica, tiveram que buscar meios 
não convencionais, a utilização das folhas de jornais da capital desta-
ca-se como um dos principais meios e desde os primeiros profissio-
nais já se notava a utilização dos jornais.
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3 PROPAGANDA MÉDICA E A ARTE DE CURAR

Os jornais também foram utilizados pelos médicos homeo-
patas no decorrer do tempo como estratégia de promoção de sua 
prática, Bertucci (2004) pontua a divulgação  de fármacos homeo-
patas em jornais de São Paulo para a cura da gripe espanhola que 
assolava a região na época, estes divulgam as formas de aplicação 
dos seus medicamentos nos jornais, democratizando a produção do 
remédio a quem se interessar, todos poderiam ser homeopatas, bas-
tava ter em mãos os livros e manuais práticos.  Esse fato levou até a 
um debate entre os próprios homeopatas paulistas, ao qual a parte 
que possuía diploma médico questionava a formação e a capacidade 
de clinicar daqueles que não possuíam uma formação e atuavam de 
acordo com os manuais, para eles essa prática poderia ser perigosa. 

Beltrão (1997) nomeia os homeopatas como “excelentes pe-
dagogos”, ao indicar nos lugares que não possuíam médicos homeo-
patas, os enfermos eram tratados por leigos. Ela destaca que já em 
1855, pouco mais de uma década da chegada da prática de cura ho-
meopática no Brasil, os seus seguidores já possuíam influência em 
território nacional. E ao treinar os leigos, os homeopatas colocavam 
em risco o monopólio dos doutores e seus saberes científicos.  

No cenário paraense encontraremos outro cenário, desde 
a epidemia da Cólera no Pará já se fazia presente alguns anúncios 
de fórmulas homeopáticos, os praticantes publicavam suas fórmu-
las no jornal Treze de Maio indicando como deveriam os enfermos 
tomar, de acordo com cada sintoma apresentado. Além disso, ainda 
era apresentada a dosagem certa de cada remédio; no entanto, a 
prática homeopata ainda estava surgindo no Pará, assim como no 
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Brasil, então se questiona ainda hoje se esses anúncios eram mesmo 
homeopáticos ou não, o certo que tais anúncios geraram polêmicas e 
debate na região (BELTRÃO, 1997).

Em 1921, observa-se novamente a presença dos homeopatas 
nos jornais paraenses com a aparecimento do Dr. Zacheu Cordeiro, 
que se intitula homeopata, mesmo sendo formado alopata pela Fa-
culdade de Medicina e Pharmacia do Rio de Janeiro, ele se utiliza 
dos jornais da capital paraense para expor a sua terapêutica, em seu 
pouco espaço nas páginas do jornal O Estado do Pará demonstra 
uma metodologia própria dos homeopatas, na sua escrita ele não 
se utiliza de comercial ou propaganda de seus fármacos, mas sim, 
busca caracterizar o que era a homeopatia. Para Bertucci (2004) essa 
caracterização era uma forma de tornar a lei dos semelhantes mais 
conhecida dentre a população.  

Vale também ressaltar que os médicos homeopatas diferen-
te dos alopatas, não divulgavam as suas fórmulas nos jornais, pois 
segundo a sua prática não existia apenas uma fórmula para se fazer 
um remédio, visto que a cada paciente um remédio individual seria 
criado, pois recaí nos preceitos de sua prática médica, aonde a doen-
ça nada mais é que um desequilíbrio das forças vitais do indivíduo e 
a cura só se daria pelo reestabelecimento dessa força, portanto cada 
paciente teria o seu próprio remédio por entender que cada pessoa 
tem uma alma diferente (BERTUCCI, 2004).

Esse fato gerava polêmica entre os alopatas, que acusavam os 
homeopatas de esconderem suas fórmulas e de, por isso, não passa-
rem de charlatões, e que muitos de seus remédios, na verdade, não 
passavam de veneno e poderiam matar quem quer que se arriscasse 
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a tomar (SILVA, 2014). Outro ponto de discordância entre as medi-
cinas estava no campo da linguagem; enquanto a alopatia buscava 
o apresso da linguagem científica para manter uma conversa entre 
os seus, os homeopatas buscam uma linguagem mais informal para 
buscar novos adeptos, o que leva os alopatas novamente acusarem 
os concorrentes de quererem enganar a população, utilizando-se da 
linguagem popular. Segundo Foucault (1998), depois da passagem da 
medicina clássica para moderna, era necessário fazer com que esta 
ganhasse respeito e que o médico fosse visto como autoridade. 

A medicina era repleta de linguagens fantasiosas de mitos e 
superstições religiosas, por isso, foi necessária a criação de um dis-
curso racional, uma semântica particular médica, que os diferencia-
va dentre todas. Segundo Roy Porter (1997) paira sobre a linguagem 
uma legitimidade e uma responsabilidade que a partir dela podem-
se observar fenômenos linguísticos em suas complexidades, ou seja, 
a formação da linguagem traz consigo todas as características dos 
indivíduos que fazem parte. Portanto, entender a história da lingua-
gem médica é entender o próprio fazer médico e suas necessidades.  

Além de ensinar leigos, os homeopatas se utilizaram também 
de linguagem mais simples e compreensível, dessa forma poderiam 
comunicar-se e fazer-se entendido por pessoas de fora da comunida-
de médica cientifica e a sua linguagem rebuscada, com termos que 
só os participantes entendem, essa comunicação possibilitou a co-
munhão entre o conhecimento popular e o médico. Entendendo que 
os leigos não são tão leigos assim, pois carregam consigo conheci-
mentos populares de cura, e já possuía certo prestígio dentro da co-
munidade, o que facilitou a aprendizagem das práticas homeopáticas 
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(BELTRÃO, 1997).
No Brasil, a homeopatia ganhou características sociais que 

lhe dariam maior popularidade entre os pacientes, e ódio maior por 
parte dos médicos alopatas. Segundo Bertucci (2004), Bento Mure 
era adepto do socialismo “utópico” de Charles Fourier, voltado em 
diminuir os sofrimentos das camadas mais pobres da população. Vir-
tudes estas, logo aplicadas pelos discípulos do médico homeopata 
francês dentro dos próprios jornais da época perceberão o Dr. Za-
cheu Cordeiro separando um determinado horário do seu dia para 
clinicar de graça para todos aqueles declaradamente pobres. Zacheu 
escreve de forma primorosa sobre vários assuntos, mas sempre liga-
do à importância da homeopatia, em julho de 1921 começa um lon-
go debate sobre a utilização da fórmula do Assacú na cura da lepra 
(SILVA, 2014).

Debatendo sobre o assunto contra médicos alopatas, ele de-
fende o remédio e indica que o mesmo foi criação dos homeopatas. 
Neste mesmo ano o Dr. Zacheu Cordeiro realiza um tratamento uti-
lizando o Assacú e cura um jovem garoto, filho de um importante 
músico, o sr. Manoel Castelo Branco. Este feito lhe dá um ligeiro reco-
nhecimento nacional, pois seu feito foi noticiado em várias partes do 
Brasil. Como no Jornal Pequeno de Pernambuco que noticiara o feito 
em 1922, transcrevendo a notícia do jornal carioca O Paiz. No mesmo 
ano, o médico também é notícia no Acre pelo jornal Folha do Acre. 
Todos estes jornais confabulam os méritos do homeopata em tratar 
do filho do músico; mesmo com o destaque, o médico não se utiliza 
dessa notícia para vender mais produtos. Essa, como chama Weber 
(2011), estratégia de divulgação das práticas homeopatas como um 
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todo para atrair mais praticantes, pode ter dado certo até os anos 
de 1920, onde há uma maior divulgação das práticas homeopatas 
por Zacheu Cordeiro. Havia apenas dois médicos praticantes da lei 
dos semelhantes na região, sendo os próprios Zacheu e José Teixeira 
Matta Bacellar. Porém, segundo o jornal O Estado do Pará Almanak 
Laemmert30, dois outros médicos surgem, são eles o Dr. Thiago Pin-
to e o Dr. Saturnino Generoso Fernandez. Não há como comprovar 
se esses outros profissionais foram conquistados pelos encantos da 
homeopatia pelos discursos de Zacheu. Ou apenas surgiram aden-
trando em um mercado que começava ferver a época. Mas nos dá 
motivos para acreditar que a propaganda do médico, deu certo. Seus 
anúncios trouxeram mais praticantes para a medicina.

4 A HOMEOPATIA E O ESPIRITISMO 

A medicina homeopata, desde a sua instalação no Brasil, vem 
se misturando com crenças e religiões nacionais. Isso ocorre graças 
às bases do tratamento homeopata. Samuel Hahnemann cria a arte 
da cura com a finalidade de não apenas curar o corpo do indivíduo, 
pois para ele a doença era um desequilíbrio da força vital (o espírito) 
com o corporal do indivíduo, não tendo outro jeito de curá-lo a não 
ser equilibrando essas forças (BERTUCCI, 2004).

O homeopata não cuidava somente do corpo do doente, 
cuidava também do seu espírito. Como não poderia ser diferente, 
a homeopatia começa a ganhar força entre o povo pobre brasileiro 
e, principalmente, dentro das religiões de origens negras praticadas 
no Brasil com sincretismo com o catolicismo (BERTUCCI, 2004). Mas 

30  Almanak Laemmert: Administrativo, Mercantil e Industrial, v. 3 dos anos 
de 1924, encontrado no acervo online da Biblioteca Nacional.
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nenhuma religião buscou tanto contato com o a homeopatia como 
o espiritismo. Além de religião, o espiritismo também atuava como 
terapêutica alternativa. Os médicos espíritas realizavam suas curas 
através dos espíritos que lhe condiziam pelos melhores caminhos 
para a cura (BERTUCCI, 2004).

Os receitistas, como eram chamados os médicos espíritas, 
tratavam os seus pacientes de forma gratuita, pois acreditavam que 
a seriam recompensados com a aceleração do seu progresso espiri-
tual. Logo as suas práticas curativas fizeram sucesso em várias cama-
das sociais, da elite a as comunidades necessitadas (PEREIRA NETO, 
2001).

No Pará, o espiritismo vive o seu auge em 1906, quando é 
criada a União Espirita Paraense, que dentre outras finalidades bus-
cavam unificar o movimento espírita em toda estado do Pará de 
acordo com a Federação Espírita Paraense, o movimento espírita cria 
órgãos responsáveis por levar assistência médicas às comunidades 
necessitadas do Estado. Em 1913, inova e inaugura um depositário 
de remédios homeopáticos na capital. Essa atitude caracteriza a liga-
ção dos espíritas com a homeopatia e a sua forma de cura. Por outro 
lado, isso também indica mais uma forma de concorrência pelo mer-
cado da cura com os alopatas (SILVA, 2014).

Desde as primeiras manifestações de tratamento a partir do 
espiritismo e dessa forma aumentar a disputa do mercado da cura, 
os médicos alopatas buscaram sempre meios de derrubá-los. Taxan-
do-os de charlatões, os médicos acadêmicos buscavam meios legais 
para coibir o espiritismo como método de cura (SILVA, 2014). O có-
digo penal de 1890 previa pena de prisão de um a seis meses ou 
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pagamento de multa a todo indivíduo que fosse pego praticando 
medicina sem habilitação. Com esse código, os alopatas perseguiam 
e buscavam levar a prisão os espíritas ou qualquer outro praticante 
que ia de contra a medicina alopática (PEREIRA NETO, 2001).

Os alopatas buscavam também o argumento científico para 
deslegitimar o espiritismo. Os seguidores de Alan Kardec possuíam 
tratamentos considerados sobrenaturais, com manifestações de es-
píritos que diziam como tratar os doentes. Os médicos acadêmicos 
alegavam que isso era uma forma de enganar as pessoas, e refor-
çavam a ideia de que a ciência médica era a melhor solução (SILVA, 
2014).

Serem renegados pela prática médica acadêmica, para muitos 
espíritas, não era a única coisa em comum entre eles e os homeo-
patas. A forma como a homeopatia enxergava cada paciente como 
indivíduo diferente, entendendo que cada um possui a sua força vi-
tal, e, portanto, cada um seria tratado de forma diferente, chamava 
atenção dos espíritas (BERTUCCI, 2004).

O sentimento de ligação era tanto que levou o sr. Carlos Sou-
sa, membro da União Espírita Paraense, a escrever uma carta aberta 
ao doutor Zacheu Cordeiro tentando-o convencer da importância da 
forma de cura espírita. A carta foi publicada pelo jornal O Estado do 
Pará em 11 de junho de 1919, e não foi respondida publicamente. 

O Dr. Zacheu Cordeiro fora um dos principais médicos ho-
meopatas paraenses, ele contribuiu para a prática atuando na região 
e produzindo diversos artigos sobre a homeopatia nos jornais da 
região, apesar de ter o seu nome ligado ao espiritismo, sempre se 
manteve na fé católica ao qual sempre que podia, atendia pacientes 
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que procuravam a paroquia de Sant’Anna, sendo esta a que o médico 
frequentava. No entanto, por ser homeopata, os espíritas estavam 
sempre o convidando para conhecer a religião e como essa utilizava 
a homeopatia para curar os seus enfermos. 

O tratamento utilizado por Carlos Sousa para com o Dr. Za-
cheu é de extrema cordialidade e admiração. Os espíritas não só 
falam da importância de suas práticas, mas como também tentam 
convencer o homeopata a se juntar a eles. Os espíritas salientam a 
importância e o valor científico dos “colegas de profissão” do homeo-
pata, já falecidos31.

Logo de início, os espíritas afirmam a importância do trata-
mento espírita durante a crise epidêmica gerada pela gripe espa-
nhola. Segundo ele “o Dispensário Homeopata da União Espírita 
Paraense tratou para mais de 300 pessoas, não tendo morrido uma 
só.” Sendo os doentes tratados com medicamentos homeopatas re-
ceitados pelos Drs. Sábino e Salinas, ambos já haviam morrido antes 
da epidemia32.

O caráter social da homeopatia também chamava a atenção 
dos seguidores do espiritismo, ambos buscavam tratar de pacientes 
sem cobrar nada pelos seus serviços, o que levava a uma concorrên-
cia difícil de ser combatida pelos alopatas. Essa característica tam-
bém é mencionada por Carlos Sousa a fim de chamar a atenção do 
médico homeopata à sua medicina alternativa. 

Carlos Sousa busca também deixar o mais claro possível a sua 
forma de cura. Carregada de um poder sobrenatural, o espírita bus-

31  O ESTADO DO PARÁ. Homeopatia e Espiritismo: carta aberta ao Dr. Za-
cheu Cordeiro, 11 de jun. 1919, p. 1.
32  Idem.
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cava explicar de forma objetiva a veracidade de suas palavras. Se-
gundo ele: “Dirá o Dr. que eles já morreram, sim, ‘morreram’. Mas 
os seus espíritos imortais, conservaram intacto o tesouro dos seus 
conhecimentos científicos, estão sempre prontos para fazer caridade 
àqueles que não tem recursos para pagar médicos da terra”33.

A carta foi uma iniciativa direta, mas não isolada, de chamar à 
atenção de médicos homeopatas, os depositários homeopáticos es-
píritas. Local de caridade, que para os espíritas “emanava ciência” de 
profissionais já falecidos em manifestações espíritas. É interessante 
notar esse contato da religião com a homeopatia e a busca constan-
te de contato para com os profissionais da área. Enquanto a ligação 
com a alopatia era de perseguição, os práticos espíritas e homeopa-
tas buscavam a sobrevivência dos seus ideais.

Essa atitude de convidar o dr. Zacheu Cordeiro a uma seção 
de cura espírita, se dá pelo renome que o doutor ia ganhando na 
sociedade, mesmo sendo homeopata e ser excluído do meio médico 
da região, o homeopata ganha destaque ao noticiar que havia desco-
berto a cura da lepra, doença que assustava o Pará e vivia uma fase 
de epidemia, a partir da fórmula do Assacú, uma erva amazônica de 
coloração avermelhada que em contato a pele causava alívio a feri-
mentos na pele. 

O Dr. Zacheu Cordeiro não foi o único médico homeopata a 
ter ligação com o espiritismo: o Dr. José Teixeira Matta Bacelar, que 
atuava em Santa Izabel do Pará, além de ser homeopata e de pos-
suir uma botica de remédios na qual atendia todos naquela região, 
também era praticante do espiritismo, Tratava de seus pacientes por 
33  O ESTADO DO PARÁ. Homeopatia e Espiritismo: carta aberta ao Dr. Za-
cheu Cordeiro, 11 de jun. 1919, p. 1.
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meio de medicamentos homeopatas, e também atendia em manifes-
tações espíritas. 

Muitos periódicos questionavam o valor da prática religiosa 
de cura, chamando a de sobrenatural e sem base científica, em 1921 
um artigo publicado pelo O Estado do Pará questiona os relatos do 
dr. Matta Bacelar sobre fenômenos espíritas que teria vivenciado no 
município de Santa Izabel.

O Dr. Parece ter se esquecido de como a ciência 
age em face de um fenômeno novo, até a des-
coberta de sua causa.
Até reconhecer a verdadeira causa de um fe-
nômeno, a ciência experimental isola uma por 
uma todas as causas possíveis de o produzir e 
mesmo de o alterar. 
O espiritismo, ao contrário, na quase obscuri-
dade em que se realizam suas sessões envolve-
se numa atmosfera de dúvida34. 

O redator do artigo apela para a formação acadêmica alopáti-
ca do dr. Matta Bacelar, alegando que ele como um homem da ciên-
cia deveria buscar entender a verdadeira causa daquele fenômeno, o 
autor mostra não acreditar nos relatos do médico e cobra dele uma 
postura de ciência em meio da obscuridade das formas de cura do 
espiritismo. 

Segundo Farias sobre o dr. Matta Bacelar no livro Trabalho dos 
Mortos, Livro que contém detalhes dos relatos das experiências rea-
lizadas com a médium Ana Prado no início do século XX em Belém:

Médico homeopata. Um dos caracteres mais 
austeros e mais nobres de que temos tido notí-
cia e conhecido. Tradição de honra e bondade, 
o ilustre apóstolo da Ciência, mas da verdadeira 

34  O ESTADO DO PARÁ. Curas Mediúnicas: uma operação cirúrgica feita pe-
los espíritos, 09 de mai. 1921.
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Ciência que se rende à evidência dos fatos, sem 
preconceitos de infalibilidade nem mal enten-
didos orgulhos, materialista convicto que era, 
não fugiu à profissão de fé espírita, após a rigo-
rosa observação dos fenômenos.
E essa mesma profissão de fé, que adiante pu-
blicamos, é um testemunho eloqüente do seu 
elevado caráter. (FARIAS, 2002, p. 27).

Fica claro com a descrição do Dr. Matta Bacelar pelo livro espí-
rita Trabalhos dos Mortos o quão a homeopatia era valorizada pelos 
praticantes da religião, ao ponto de nomear a homeopatia como 
verdadeira ciência. O texto também salienta que o médico não fugiu 
à fé espírita, após uma rigorosa observação de seus fenômenos. 

5 CONCLUSÕES

A ligação da homeopatia com o espiritismo não era algo so-
mente ligado a ideais e sim também a prática, o Dr. Matta Bacelar foi 
apenas um dos nomes que juntou a profissão com a religião, mais do 
que isso, as duas possuem características que muito as assemelham: 
preocupação com o indivíduo como paciente, e principalmente com 
aqueles que não podiam pagar pelos tratamentos as colocavam bem 
próximas uma da outra. Além disso, o fato de ambas serem perse-
guidas pela medicina alopática aproximou ainda mais os práticos de 
cada área, fazendo com que em alguns casos eles se unissem. 

Há outras vias a se explorar acerca desse laço entre ambas 
as práticas, que cabe ressaltar, não foi algo isolado dos  homeopatas 
paraenses, há diversos trabalhos, alguns incluso neste trabalho, que 
demonstram  a ligação entre a homeopatia e o espiritismo, contudo, 
entender os fins que leva a essa união é o que inspira esse trabalho. 
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Há de se notar que houve uma pré-disposição da sociedade em as-
sociar o médico homeopata ao espiritismo, tanto que mesmo o Dr. 
Zacheu Cordeiro, este assumidamente católico, fora assediado por 
membros do espiritismo para se voltar a sua religião, pois essa já se 
utilizava das mesmas práticas médicas do doutor. 

Para chegar a uma hipótese convincente sobre os motivos 
que ligam a homeopatia com o espiritismo, e fugindo do motivo so-
cial que ambas possuíam, tendo em vista que alguns médicos alo-
patas também atendiam de graça pacientes pobres, não sendo está 
uma característica única dos homeopatas. Quando se relaciona as 
características do médico  homeopata perceberemos outros motivos 
que motivaram olhares de práticas religiosas para essa prática mé-
dicas, dentre elas, a forma como o homeopata enxerga a doença: 
para ele a doença nada mais é que um desequilíbrio da força vital 
do indivíduo, uma vez em desequilíbrio o paciente padece enfermo 
e cabe ao médico procurar por meio de uma longa entrevista com o 
seu paciente, as causas de seu mal, para que o seu corpo e sua alma 
estejam novamente em perfeita estado e sua força vital equilibrada. 

Essa característica não só ganha olhares de admiração de pa-
cientes que passam a serem tratados de forma mais humana por es-
tes médicos e se sentem mais assistidos em meio a toda a mazela que 
a enfermidade traz, como também faz com que o médico homeopata 
desenvolva fórmulas farmacêuticas únicas e diagnósticos diferencia-
dos, pois a cada paciente uma fórmula diferente, todavia que cada 
pessoa possua uma força vital única. Essa forma de tratar faz com 
que os alopatas acusem os homeopatas de envenenar os seus pa-
cientes, pois os mesmos não divulgavam as suas fórmulas o que cau-
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sa espanto e também infringiam uma lei do código penal. 
Essa força vital que motivava o trabalho do médico homeo-

pata, pode ser facilmente traduzida ou confundida com a alma do 
paciente, o que para o espiritismo é aquilo que nós liga ao mundo 
espiritual, dessa forma, o discurso de tratar pelo espírito do paciente 
pode ser o principal ponto de encontro dentre a religião e a prática 
médica que vai muito além da prática social e a perseguição sofrida 
por ambas pelo os alopatas. 

Por fim, há ainda todo um caminho a ser percorrido dentro 
desta pesquisa para se desvendar os desdobramentos da utilização 
por parte dos praticantes do espiritismo pela homeopatia e o porquê 
deles sentirem-se contemplados pela prática, além disso, entender o 
processo de resistência de ambas as frente aos ataques dos médicos 
alopatas, causam curiosidade. Ao imaginar que a homeopatia sofreu 
de certa forma, um processo de apagamento da memória, tendo em 
vista a sua limitada citação em documentos e a falta de cadeiras a 
médicos homeopatas no meio acadêmico induz o pensamento que 
essa disputa possa ter gerado este efeito, acarretando junto à memó-
ria dos práticos espíritas. 
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O ENSINO DA DISCIPLINA “CHIMICA E PHYSICA” NOS CURSOS 
PROFISSIONAIS NO INSTITUTO LAURO SODRÉ (1894 – 1904)

Renata Moraes da Silva
Diego Ramon Silva Machado

Resumo: O estudo histórico das disciplinas escolares possi-
bilita a análise da institucionalização da ciência, bem como da con-
formação historiográfica dos ambientes de ensino e práticas desen-
volvidas. O trabalho se insere neste âmbito de pesquisa e tem como 
tema de investigação o processo histórico do ensino das disciplinas 
Física e Química no Instituto Lauro Sodré. Optamos por delimitar esta 
pesquisa entre 1894 a 1904, por localizarmos um período em que o 
poder público investiu maciçamente na educação e implantou de-
cretos e leis para a inserção e permanência das disciplinas no ensino 
público. O percurso metodológico da pesquisa consistiu, no levan-
tamento bibliográfico relativo ao período delimitado para abordar a 
historiografia do ensino de ciências no Instituto.

Palavras-chave: História da Educação. Instituto Lauro Sodré. 
Disciplinas Escolares. Física e Química.

1 INTRODUÇÃO

O Instituto Lauro Sodré (ILS), segundo Barbosa (1972), sur-
giu em 1870 como Instituto Paraense dos Educandos e Artífices, idea-
lizado pelo Dr. João Alfredo Correia de Oliveira, lei nº 660 de 31 de 
outubro daquele ano, tinha por finalidade oferecer o ensino indus-
trial. Contudo, só veio a ser instalado em 3 de junho de 1872, por 
Abel Graça, em um prédio35 localizado no bairro de Nazaré destinado 

35  O prédio do Instituto Paraense de Educandos Artífices ficava localizado 
onde hoje está edificado o Colégio Gentil Bittencourt, construído no início do sé-
culo XX, instituição criada para atender as meninas desvalidas na cidade de Belém. 
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ao acolhimento de meninos desvalidos, órfãos e pobres.
Com a chegada da República, em especial no governado de 

Lauro Nina Sodré da Silva, inúmeras leis foram implementadas, em 
destaque a lei nº 90, de 09 de março de 1893, na qual foram executa-
das reformas na educação, onde Lauro Sodré difundiu as ciências em 
diferentes níveis e modalidades de ensino, posicionando-se a favor 
da instrução para a agricultura, aprovando verbas para a reforma de 
escolas públicas e, também, promovendo a construção do novo pré-
dio do Instituto Paraense dos Educandos e Artífices, futuras instala-
ções do ILS (SANTOS; ALVES, 2014). Porém, as obras só tiveram início 
em 04 de julho de 1894.

Após o termino de seu mandato como governador, Lauro 
Sodré saiu sem conseguir concluir as obras do novo Instituto. Em 
1897, Paes de Carvalho assumiu o governo, e em seu primeiro ato 
administrativo editou o decreto 11 nº 414, de 01 de fevereiro de 
1897, que dispunha sobre a mudança do nome do Instituto Paraense 
de Educandos e Artífices, que passaria a se chamar Instituto Lauro 
Sodré, como forma de prestar homenagem ao ex-governador, pela 
dedicação à causa da educação e, particularmente, ao Instituto. No 
seu governo, Paes de Carvalho, concretizou duas ações importantes 
no campo da educação. A primeira, em 1898, através da Lei n º 602, 
que transformou o ILS em colônia orfanológica, artística, industrial e 
agrícola; e a segunda, em 1899, com a inauguração do novo prédio 
do Instituto Lauro Sodré, em setembro de 1899. Localizado no bair-
ro do Marco, às margens da antiga Estrada de Bragança, atualmente 
avenida Almirante Barroso, o prédio representou uma grande melho-

(BARBOSA, 1972).
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ria para o funcionamento do Instituto (SOUSA, 2015).
Dentre as várias disciplinas ministradas nos cursos agrícolas 

e industriais do ILS, tais como matemática (aritmética, geometria, hi-
dráulica, agrimensura) e desenho, também fazia parte da grade cur-
ricular a disciplina Química e Física, cujos conteúdos assumiram um 
importante papel na formação profissional dos jovens, tornando o 
ILS um espaço de difusão de conhecimentos científicos em Belém.

De que maneira se realizou, portanto, o ensino desta disci-
plina no ILS? Quais as relações existentes no seu processo de institu-
cionalização e prática educação profissional paraense?

Diante de tais questionamentos, partindo da pesquisa histó-
rica documental, resgataremos aspectos históricos referentes à disci-
plina científica Química e Física: o currículo, os docentes, os espaços 
e as práticas pedagógicas realizadas no ILS. O recorte temporal apon-
ta os anos de 1894, momento da reformulação e reorganização do 
instituto, e 1904, ano de publicação da última monografia do ILS que 
pesquisamos, aliás um importante documento oficial que retratava 
parte da dinâmica da instituição, bem como suas deliberações legais. 
Toma-se como contexto a transição do século XIX para o XX, momen-
to em que as diversas mudanças tanto no aspecto intelectual, quanto 
no aspecto psicológico, sobretudo em áreas como a Física, a Biologia 
e a Química, a ponto do historiador Eric Hobsbawm (1998) definir 
que este foi um momento de “certezas solapadas”, o que teria perdu-
rado e influenciado outros campos, dentre eles a educação científica.
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2 HISTÓRIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES E EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 
NO PARÁ

O trabalho “História das disciplinas escolares: reflexões sobre 
um campo de pesquisa” de André Chervel (1990) representa, ain-
da hoje, uma das principais referências sobre as questões teóricas e 
metodológicas dessa linha de investigação da história da educação. 
Nele, Chervel (1990) parte das indagações sobre o sentido da dis-
ciplina escolar, as analogias e traços comuns entre elas, bem como 
o resgate das regras de funcionamento das mesmas e sua suposta 
influência nos debates pedagógicos atuais e do futuro. Faz isso colo-
cando incialmente em questão a própria noção de disciplina escolar, 
a qual teria no século XIX a referência sobre vigilância e repressão 
às condutas inadequadas e após esse período, já na transição para o 
século XX, o significado de ginástica intelectual e disciplinarização do 
corpo, mas somente após a I Guerra Mundial passou a representar o 
termo genérico conhecido mais atualmente, onde a disciplina esco-
lar classifica as matérias de ensino (CHERVEL, 1990; SANTOS;SELLES, 
2014).

Para este autor, no tocante a relação entre as disciplinas es-
colares, as ciências de preferência (aquela produzida nas academias 
e locais de ciências) e a pedagogia há uma percepção de que os con-
teúdos de ensino são impostos à escola pela sociedade e a cultu-
ra na qual ela está imersa, onde, na opinião comum, a escola teria 
funcionalidade de ensinar as ciências que teriam feito comprovações 
em outro local, que não na própria. Esta imagem acaba por ser a 
percepção sobre a pedagogia, a qual se apresenta muitas vezes com 
a necessidade de “vulgarizar” para o grupo de estudantes os argu-
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mentos que lhe pode apresentar na sua pureza e integridade. Assim 
as disciplinas se reduziriam, nesta hipótese, “as metodologias”, onde 
os alunos assimilariam mais rápido a porção da ciência de referência 
de que se está tratando (CHERVEL, 1990). Portanto, mais que um pro-
cesso de vulgarização a disciplina escolar se constitui,

[...] por uma combinação, em proporções variá-
veis, conforme o caso, de vários constituintes: 
um ensino de exposição, os exercícios, as práti-
cas de incitação e de motivação e um aparelho 
docimológico [que trata dos testes em educa-
ção], os quais, em cada estado da disciplina, 
funciona evidentemente em estreita colabo-
ração, do mesmo modo que cada deles está, à 
sua maneira, em ligação direta com as finalida-
des. (CHERVEL, 1990, p. 206)

Dominique Julia (2002) afirma que, até pouco tempo, a his-
tória da educação focalizava, em linhas gerais, uma história política 
e educacional dos grandes feitos, dos tempos de lutas travadas en-
tre Igrejas e Estados, em que a educação necessitava posicionar-se a 
favor ou contra os Jesuítas e a Revolução Francesa. De acordo com 
Júnior e Galvão (2005, p. 397), no Brasil e em outros países, a história 
da educação “ocupou-se de estudar a organização dos sistemas de 
ensino e de ideário e discursos pedagógicos, baseando-se em fontes 
como leis, regulamentos, reformas educacionais e obras de grandes 
pensadores”, aspecto exacerbado por sua aproximação com a filoso-
fia da educação, se tornando, por vezes, o que eles chamaram de um 
“estudo de recomendações.” Ficavam assim secundarizadas as prá-
ticas escolares e do cotidiano escolar. O contraponto destas investi-
gações mais tradicionais da história da educação no Brasil se deu em 
trabalhos mais localizados e contextualizados, sobretudo influencia-
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do pelas mudanças na própria historiografia da história, em especial 
da Nova História, tais como a diretrizes dos Annales.

Claramente, afirmam Junior e Galvão (2005), a dimensão da 
história aqui apresentada na história das disciplinas escolares é car-
regada da história cultural, campo que tem como um dos principais 
exponentes o historiador Roger Chartier (1990), para quem a histo-
riografia não é entendida como cópia do passado, mas como repre-
sentação deste a partir das apropriações que os sujeitos fazem dos 
objetos culturais, em suma, uma história das práticas e das represen-
tações, numa espécie de sociologia histórica das práticas culturais. 
Ela é também tributária da área da sociologia do currículo ou Nova 
Sociologia da Educação, influenciada pelos estudos de Michel Young, 
cujo foco central do campo é o processo de seleção e organização 
do conhecimento educacional, em especial do saber escolar e como 
este se materializa no currículo. Além disso seu influxo está em pes-
quisa sobre as disciplinas escolares advindas da abordagem de Yves 
Chevallard, sobre o conceito de transposição didática, de um lado, e 
do já citado André Chervel, sobre o conceito de cultura escolar, de 
outro.

No âmbito das Ciências Naturais podemos citar alguns traba-
lhos que tentaram se inserir nesta perspectiva da história das disci-
plinas escolares. O primeiro deles foi o trabalho de Joanez Aparecida 
Aires (2006) sobre a história da disciplina escolar Química no Ginásio 
Santa Catarina, em Florianópolis, durante os anos de 1909 e 1942, 
com destaque ao papel do professor da disciplina e padre Godofredo 
Schrader. Um segundo trabalho trata da produção da disciplina esco-
lar História Natural na década de 1930, com destaque para os livros 
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produzidos por Waldemiro Poscth, professor de História Natural do 
Colégio Pedro Segundo, na década de 1930 (SANTOS; SELLES, 2014). 
Há ainda um terceiro trabalho de Roberto Nicioli Junior e Cristiano 
Mattos (2012) que tratou da disciplina Física no Brasil na Faculdade 
de Medicina de São Paulo, entre os anos de 1913 e 1943, expondo 
tradições pedagógicas desta área de ensino, procedimentos e condu-
tas do campo.

Em “A Biologia Necessária: formação de professores e esco-
la normal”, Luciana Maria Viviani (2007) propõe uma análise da in-
clusão da disciplina Biologia educacional na formação do magistério 
elementar paulista no contexto de 1933 a 1970, as quais teriam, se-
gundo a autora, influenciado pensamento filosófico da escola nova 
no Brasil a partir da propagação e legitimação de ideias higienistas 
vigentes nos discursos da época e instrução que tocavam em pontos 
como a puericultura, alimentação e higiene dos alunos.

No Pará destacamos trabalhos que apesar de não serem da 
linha de pesquisa das disciplinas escolares, possuem informações im-
portantíssimas sobre o campo de estudo. Tratam-se de estudos como 

o realizado por Barros (2010) sobre a introdução do ensino de Ciên-

cias Naturais na Escola Normal no Pará (1870-1930), onde o pesqui-

sador apontou o fluxo das disciplinas Física, Química, História Natural 

no currículo da escola como reflexos das relações de poder sobre o 

currículo escolar, um artefato social e histórico. Ideia essa aprofunda-

da na tese de doutorado de Barros (2016), cujo objetivo tratou sobre 

a introdução das ciências nas instituições escolares do Pará, desde as 

reformas pombalinas até a consolidação destas disciplinas cientificas 
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(mais uma vez a Física, Química e Ciências Naturais) no Liceu Paraen-
se e Escola Normal, já na segunda metade do século XIX.

Santos e Alves (2014), exploraram o curso regente agrícola 
do ILS e a implantação de conhecimentos científicos na escola como 
artefato da modernidade em Belém com destaque para disciplinas 
curriculares de formação dos jovens: Química e Física gerais e His-
tória Natural. Ainda no âmbito do ILS, Machado (2018) destacou 
a trajetória científica de Giuseppe Martina, professor da disciplina 
Química e Física no instituto, trazendo a relação do docente com a 
Escola de Farmácia do Pará, onde também foi professor; a Inspetoria 
do Serviço Sanitário do Pará, local em que atuou no laboratório de 
análises clínicas e bromatológicas, mais suas publicações na Revista 
Pará Médico.

Além das instituições escolares citadas acima, podemos arro-
lar outros trabalhos que não tiveram como percurso metodológico 
a história das disciplinas escolares das ciências naturais, mas tocam 
nos produtos culturais delas. O trabalho de Pinheiro (2017) a respei-
to do Instituto Orfanológico do Outeiro como local de assistência, 
proteção e educação de meninos desvalidos e órfão em Belém do 
Pará, durante 1903 e 1913, aponta livros usados nas disciplinas como 
Física e Química que eram ministradas neste local; já Sabino (2012), 
no estudo sobre a educação de meninas desvalidas no Colégio nossa 
Senhora do Amparo (1860-1889), destaca que o colégio preceituava 
além da prática do serviço doméstico, o ensino profissional, tendo 
ensino disciplinas como história sagrada e profana do Brasil, geogra-
fia, cosmografia e, dentre elas, elementos da história natural.
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3 O INSTITUTO LAURO SODRÉ: ESPAÇO DE ACOLHIMENTO E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO PARÁ

De acordo com Rizzini (2004), o Brasil possui uma longa tradi-
ção de internação de crianças e jovens em instituições asilares. Mui-
tos filhos de famílias ricas e dos setores pauperizados da sociedade 
passaram pela experiência de serem educados longe de suas famílias 
e comunidades. Desde o período colonial foram criados no país colé-
gios internos, seminários, asilos, escolas de aprendizes artífices, edu-
candários, reformatórios, dentre outras modalidades institucionais 
surgidas ao sabor das tendências educacionais e assistenciais de cada 
época. Já a educação profissional no país anteriormente era destina-
da a crianças e jovens da elite, os quais seus pais lhes encaminhavam 
para faculdades na Europa para se tornarem médicos, advogados e 
engenheiros, profissões estas que eram de grande prestigio, porém, 
com o advento da emancipação da escravidão e a lei do ventre livre 
o país passava pelo processo de encarecimento de mão de obra para 
atividades que eram exercidas anteriormente por estes escravos. Pa-
ralelo a esse processo se dava a constituição de uma camada pobre 
e uma força de trabalho urbana ligadas a ofícios artesanais, como 
alfaiates, sapateiros, relojoeiros, marceneiros e outros.

Após o ato adicional de 1834, que atribuiu competência às 
assembleias provinciais para legislar sobre a instrução pública, surgi-
ram vários internatos de aprendizes artífices, sob a responsabilidade 
dos governos das províncias (RIZZINI, 2009). Já na segunda metade 
do século XIX os administradores da Província do Grão-Pará enfatiza-
ram políticas e ações na educação e cultura local. Data desse período, 
por exemplo, a criação e instalação do Liceu Paraense, da Escola Nor-
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mal, da Biblioteca Pública Provincial, do Museu Paraense de História 
Natural e Etnografia, do Colégio do Amparo e do Instituto Paraense 
dos Educandos Artífice, depois denominado Instituto Lauro Sodré 
(BARBOSA, 1972).

A importância que os recolhimentos e os institutos tiveram 
até o final dos oitocentos em várias cidades brasileiras deriva do fato 
de representarem, em muitos casos, a única saída para muitos meni-
nos e meninas desvalidos (o termo desvalido, para o período estuda-
do, é entendido como aquele ou aquela que não tem valimento, des-
protegido, desamparado, desgraçado). Os desvalidos de que tratam 
no Pará e no Brasil, correspondem aos meninos indígenas, negros, 
mestiços, caboclos, pobres, abandonados e órfãos, sem dinheiro, 

família e proteção. Nesses espaços, apesar de se defrontarem com 

muitas situações adversas, encontravam também alguma proteção, 

moradia, alimentação, orientação sobre prendas domésticas, ofici-

nas diversas para meninos e, em alguns casos, formação pedagógica.

No Pará os presidentes da província expressavam em seus dis-

cursos a concepção de meninos desvalidos que vigorava na época, 

bem como as expectativas que se tinha deles enquanto segmento 

marginalizado da sociedade, que só teriam salvação através da pre-

paração para o trabalho e de uma sólida formação moral. A criação 

de um instituto dessa natureza daria essa possibilidade da correção 

social a esses meninos, levando-os a ter uma ocupação, sendo úteis 
à sociedade com seu trabalho (SOUZA, 2015).

Em 1873, Domingos José da Cunha Jr., presidente da provín-
cia, se pronunciou:
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D’entre todas as instituições creadas no intuito 
de promover a instrucção publica, é esta sem 
dúvida das poucas que se nos apresenta debai-
xo d’um ponto de vista mais útil à sociedade, 
pelos vantajosos resultados que della se deve 
esperar; porquanto, destinada principalmente 
a classe menos favorecida da fortuna, offere-
ce-lhe não só uma bem entendida educação, 
robustecida nos hábitos do trabalho e nos vi-
gorosos princípios da san moral, mas tambem 
uma instrucção profissional de que tanto care-
ce o artista para dar ás suas obras de cunho da 
segurança e da perfeição ao lado da necessária 
economia no trabalho pelo emprego intelligen-
te das forças de que dispõe. 
Por sua parte a província arrancando do seio 
da ignorancia e da miséria essas crianças des-
validas, que mais tarde teriam de multiplicar a 
escala do crime, terá a gloria de vel-las trocan-
do os hábitos desregrados em que viviam pela 
mais louvável emulação e decidido amor ao 
trabalho, concorrer, por sua vez, para o engran-
decimento do paiz. (CUNHA, 1873 apud SOUSA, 
2015)

A partir desta preocupação a educação profissional no Brasil 
teve seu início marcado por ser destinada a esses indivíduos de clas-
ses inferiores, com intuito muito mais disciplinares que educativos. 
No Pará, a história da educação profissional acontece em processos 
parecido ao restante do Brasil, porém, reserva algumas particulari-
dades próprias do desenvolvimento regional, principalmente pelo 
decorrer do apogeu da borracha, que se inicia no século XIX e foi até 
metade do século XX, em processos de decadência e restauração.

Após sua inauguração o ILS mostrava sua excelência e pros-
peridade no campo do ensino e profissionalização dos alunos, com 
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isto os governantes expressavam em seus discursos o orgulho e a 
importância que o instituto tinha para o Estado e para a vida dos 
meninos ali acolhidos. O reconhecimento do ILS se deu, por exemplo, 
na monografia do instituto cujos elogios eram constantes, realizados 
por diversos intelectuais e administradores da época, como no caso 
da declaração de 30 de setembro de 1899, do governador Paes de 
Carvalho, que deixa registrado seu orgulho ao instituto e apreço pelo 
diretor Dr. Ernesto Mattoso:

No dia 30 de dezembro de 1899, undecimo 
anno da Republica, visitei o Instituto Lauro So-
dré, confiado em bôa hora a intelligente direc-
ção e zelô infatigável do Dr. Ernesto Mattosso. 
Este estabelecimento de educação, destinado 
aprestar os mais relevantes serviços á juven-
tude, em breve tempo honrará o Estado, será 
um documento eloqüente de seu progresso e 
civilisação. 
Se desde já nos enthusiasma a somma de tra-
balho effectuado e feliz orientação do seu pro-
grama, desvannece-nos a todos, ao mesmo 
tempo, a prespectiva deslumbrante de um fu-
turo promettedor de fructos utilíssimos.
Apraz-me deixar aqui consignado a satisfação 
que experimentei n’esta visita, e os louvores de 
que se torna digno o benemérito director do 
Instituto Lauro Sodré! (PARÁ, 1904, p. 83).

A fala de Paes de Carvalho indica o papel dado a estas institui-
ções no Pará e corroboram com o entendimento das funcionalidades 
e anseios da educação profissional da época. Além disso, identifica o 
quanto tal instituição seria importante para a juventude, público alvo 
do ILS, na constituição de mão de obra para a província. Isso se deu a 
partir de mudanças e reorganizações pedagógicas e do currículo que 
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acompanharam as transições da educação no Brasil e modificou a 
estrutura educacional no decorrer dos anos, sobretudo na educação 
secundária, onde as ciências passaram a ocupar cada vez mais espa-
ço em relação ao currículo das humanidades, contrapondo os defen-
sores pelo currículo clássico e moderno (SOUZA, 2008). Na Figura 1, 
a seguir, podemos vislumbrar um dos primeiros registros fotográficos 
do ILS após sua inauguração.

Fachada do Instituto Lauro Sodré

Figura 1. Fonte: Monografia do Instituto Lauro Sodré, 1901.

4 REORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E O CURRÍCULO

Por um longo período o ILS foi de grande referência na região 
amazônica por atender e educar meninos pobres e desvalidos, ofere-
cendo-lhes uma educação primaria de qualidade e cursos profissio-
nais. Estima-se que entre 1899 e 1904, cerca de 740 garotos passa-
ram pelo ILS nos níveis elementar, primário e secundário. O relatório 
de 1899 aponta que haviam cerca de 256 alunos matriculados, dos 
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quais estavam distribuídos: 216 alunos no curso primário elementar, 
15 no curso primário médio, 13 no curso primário superior e 12 no 
curso secundário, sendo 8 no curso agrícola e 4 no industrial (PARÁ, 
1899). Já a monografia de 1901 mostra os nomes dos alunos que fo-
ram desligados por motivo de terem se formado entre 1901 a 1903, 
e dos que permaneciam entre os anos de 1903 a 1904 que eram em 
aproximados 242 alunos. Os já formados nos cursos industriais em 
1901, 1902 e 1903, eram respectivamente um total de 4, 3 e 18 (divi-
didos em 6 em primeira classe e 12 de segunda classe). A lista entre 
os anos de 1903 e 1904 dos que ainda permaneciam eram num total 
de 27 alunos no curso secundário, 33 no curso complementar primá-
rio e 182 no curso elementar (PARÁ, 1901).

A disciplina Química e Física não foi encontrada nos registros 
curriculares do instituto ao ser analisado a sessão de “corpo docente 
e pessoal administrativo e técnico” (PARÁ, 1899, p.12.), as matérias 
foram distribuídas juntamente com seus respectivos professores, 
contudo, apenas as matérias são citadas, como mostra o Quadro 2:

Quadro 2: Disciplinas do relatório de 1899
Disciplinas

Francês
Geografia, Cronologia, História

Aritmética, Álgebra e Geometria Plana
Geometria no espaço, Trigonometria

Retilínea e mecânica elementar

Música instrumental

Ginastica
Fonte: Relatório do Instituto Lauro Sodré de 1899.
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Porém, de acordo com Barros (2016) as ciências foram intro-
duzidas no ensino primário desde a década 1870, por meio da dis-
ciplina “Rudimentos de Ciências Física e Química” e concomitante a 
cadeira do curso agrícola, nomeada de “Elementos de Física, Química 
e Agricultura”. Contudo, como foi citado no parágrafo anterior, havia 
o curso agrícola no período destacado, por mais que as disciplinas de 
física e química não estivessem explicitas no documento, elas esta-
vam no currículo do ILS através do curso agrícola. É valido também 
ressaltar a Reforma Benjamin Constant, no decreto n. 981, de 8 de 
novembro de 1890, que regulamenta a instrução primaria e secun-
daria do distrito federal e que valeria de exemplo para as demais ins-
tituições de ensino e o art. 3º no mesmo decreto que apresenta as 
disciplinas do ensino primário do primeiro grau, no qual podemos 
destacar “Lições de coisas e noções concretas de ciências físicas e 
história natural” e “Noções práticas de agronomia”, e para o ensino 
primário do segundo grau “Elementos de ciências físicas e história 
natural aplicáveis ás industrias, a agricultura e a higiene”.

Com o decorrer dos anos algumas reformas foram implan-
tadas para uma organização sistemática e que trouxesse resultados 
significativos para educação no Brasil e suas províncias. Uma delas 
foi a Reforma Epitácio Pessoa, 01 e 26 de janeiro de 1901, n. 3.890 
e n. 3.914, que previu respectivamente aprovar o código dos institu-
tos oficiais de ensino superior e secundário e a “aprovação do novo 
regulamento para o ginásio nacional”. Com base nesses decretos o 
currículo do ILS foi reorganizado no governo de Augusto Montene-
gro, através do decreto n. 986, de 26 de março de 1901, com o intuito 
de adequá-lo às novas demandas de ensino e profissionalização que 
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vinham desde sua inauguração.
De acordo com o Art. 12, do decreto n. 986, de 26 de mar-

ço de 1901, “o ensino ministrado no Instituto constará de um curso 
primário e cursos profissionaes” (PARÁ, 1901, p. 23). Como pode ser 
observado nos Quadros 3 e 4 abaixo.
Quadro 3: Distribuição das disciplinas do curso teórico do primário
ANO ELEMENTAR

Primeiro Leitura, Escrita, Aritmética.

Segundo Leitura, Escrita, Aritmética.

Terceiro Leitura, Escrita, Português, Aritmética.

Quarto Leitura, Escrita, Português, Aritmética, Geometria, 
Geografia, História.

COMPLEMENTAR

Primeiro Leitura, Escrita, Português, Aritmética, Geometria, 
Geografia, História.

Segundo Leitura, Escrita, Português, Aritmética, Geometria, 
Geografia, História.

Fonte: Monografia do Instituto Lauro Sodré, 1901, p. 44 – 50.

Quadro 4: Distribuição das disciplinas do curso secundário
Período Disciplinas

6 anos Matemática, Aritmética, Álgebra, Geometria, Mecânica, 
Hidráulica, Agrimensura, Física, Química, Desenho, Música

Fonte: Monografia do Instituto Lauro Sodré, 1901, p. 50 – 56.
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O ensino no instituto foi reorganizado em curso primário que 
era subdividido em curso elementar e complementar, tinha um perío-
do de seis anos de duração e o curso secundário que também tinha 
duração de seis anos, porém, o ensino secundário já visava o ensino 
teórico para o início dos cursos profissionais de regente agrícola e 
industriais. Comuns aos cursos de regente agrícola e industriais es-
tavam as cadeiras de Física e Química. Havia também aulas de edu-
cação física ou ginástica, como era conhecido naquele período, e o 
curso de música.

Souza (2008) enfatizou as disputas entre os defensores do en-
sino clássico e do moderno nas transições e reformas escolares do 
secundário na Primeira República e relatou o quanto o debate entre 
a cultura literária e a cultura científica expressava, por conseguinte, 
as profundas transformações socioculturais em curso. De um lado, a 
cultura literária representava um velho vínculo com a longa tradição 
instituída, da formação da elite desinteressada, de outro, a cultura 
científica apresentava-se como espelho da modernidade. Segundo a 
autora “a ciência era concebida como conhecimento útil capaz de 
preparar os cidadãos para as diversas ocupações do mundo do traba-
lho” (SOUZA, 2008, p. 96). Assim elas foram inseridas gradativamen-
te em escolas secundárias, a exemplo do Ginásio Nacional.

Barros (2016), por sua vez, o ensino de letras e humanida-
des eram os que dominavam os currículos no sistema das escolas 
no Pará e, portanto, o instituto devia seguir o currículo do ensino 
primário das instituições públicas da província, previsto no oficio de 
13 de janeiro de 1900 (RELATÓRIO, 1900). Porém, no mesmo docu-
mento aprova o ensino proposto para os cursos ditos de ofício. No 
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curso primário, o ensino teórico havia os assuntos ministrados em 
sala (teóricos), como é demonstrado no Quadro 2, acima, no fim de 
suas aulas eram aplicados testes para saber se o conteúdo havia sido 
assimilado pelos alunos.

No ensino secundário os alunos deveriam ter atividades teó-
ricas e experimentais, ambas voltadas para os cursos profissionais 
de regente agrícola e industriais. Podem ser destacados alguns dos 
conteúdos voltados para o ensino profissional na cadeira de química: 
breve notícia sobre a história da química, seu objetivo seria a distin-
ção entre química e física; cloro, iodo, bromo em seu estado natural; 
compostos e sua importância na indústria; carbono, silício e vidro; 
compostos naturais; papel destes elementos na vida e nas indústrias; 
azoto, ácido carbônico e sua importância para vida animal e vegetal; 
ferro, cobre e suas produções destes metais na indústria; sódio, po-
tássio, fosfora, enxofre cálcio, magnésio, ferro e cobre e sua impor-
tância na indústria (DECRETO n. 986, 1901, p.55). Já na cadeira de 
física eram vistos alguns conteúdos como máquinas e sua definição; 
máquinas simples; dinâmica dos fluídos; máquina pneumática e suas 
variações; máquina pneumática a mercúrio; bombas para elevar a 
água e suas variedades; som; ondas sonoras, sua propagação (DE-
CRETO n. 986, 1901, p.53).

O curso de regente agrícola deveria ser constituído pelos es-
tudos de tudo que eram relacionados à agricultura e qualquer um 
de seus ramos, a exemplo da pecuária, principalmente no que diz 
respeito à higiene e zootecnia (PARÁ, 1901, p. 23). As disciplinas que 
se destinavam ao curso agrícola eram divididas em três cadeiras dis-
tintas: a) História Natural, que compreendia noções de geologia, bo-
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tânica e zoologia, com aplicação a agricultura tropical; b) Agricultura, 
que compreendia o ensino da horticultura, fruticultura e silvicultura; 
c) Zootecnia e veterinária. Nos cursos industriais os alunos passariam 
a aprender ofícios como sapateiro, funileiro, carpinteiro, tipografia, 
impressão, alfaiate, encanador, serralheiro mecânico, e para os cur-
sos industriais o instituto disponibilizaria de modernas oficinas. 

O ILS disponibilizava de um laboratório bem equipado, como 
pode ser observado na Figura 2, que era um espaço para a disciplina. 
O local era bem organizado, os materiais e instrumentos a disposição 
do momento das aulas. No armário a direita da imagem pode-se ob-
servar vidrarias para possível estudos de soluções e preparo de expe-
rimentos para o estudo de química, assim como pode ser visto tam-
bém no lado esquerdo da imagem no chão algumas garrafas grandes 
com possíveis soluções e suportes para vidrarias. Ao meio da sala é 
possível observar um quadro negro com a imagem do globo ocular 
e ao centro uma câmera fotográfica, materiais esses que deveria ser 
para demonstração nas aulas de física (indica que a aprendizagem se 
dava próximo dos objetivos das profissões).

É interessante mencionar também a disposição das cadeiras 
na sala, pois permitia uma melhor visão dos alunos para as aulas 
experimentais. As aulas experimentais eram de grande importância, 
pois não só o conhecimento empírico mais também “o fazer 
ciência” era essencial para o conhecimento na prática. A inserção 
de atividades experimentais representava também a face da 
modernidade no ensino profissional, mas também impregnava neste 
ramo da educação o caráter utilitário da ciência para o mercado de 
trabalho a eles destinados.
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Aula de Química e Física no laboratório.

Figura 2. Fonte: Monografia do Instituto Lauro Sodré, 1901.

O resgate dessas imagens vieram da necessidade de tentar 
enxergar através do olhar do fotógrafo como eram os espaços desti-
nado a educação cientifica e o quanto havia evoluído a modernização 
no ensino para aquele período, o que de certo modo, virá contribuir 
para melhor compreender qual seria o olhar de grande parte da so-
ciedade da época sobre o ILS. É como lembra Kossoy (2009) quando 
diz que “toda fotografia é um resíduo do passado”. Portanto, a busca 
desses documentos fotográficos, possibilitou ver os resíduos históri-
cos do ensino ocultados nos documentos escritos oficiais que muitas 
das vezes não nos deixam ver a real realidade do ensino e praxe das 
atividades desenvolvidas.
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5 CORPO DOCENTE 

Na cadeira de química e física um único professor era respon-
sável pela mesma, pois, naquele período as disciplinas eram uma só. 
Quanto a essa conformação, Pinheiro e colaboradores (2010) infor-
mam que a Química esteve muito tempo vinculada à Física, onde as 
primeiras cadeiras em estabelecimentos de ensino secundário do 
País recebiam o nome de Phisique e Chymica, sendo possível se ob-
servar isto até mesmo nos livros adotados neste nível de ensino, a 
exemplo do La physique réduite em tabbleaux raisonnés de Etiene 
Barruel, usado no Colégio Pedro II e tratava de conceitos de Física e 
Química.

De acordo com o decreto n.1092, de 4 de dezembro de 1901, 
do primeiro ao quarto parágrafos, fica sob responsabilidade do pro-
fessor de química e física a demonstração, o preparo dos experimen-
tos e instrumentos que seriam usados nas aulas práticas, cuidar da 
segurança e dar as devidas instruções de uso e manipulações no la-
boratório, incumbir aos alunos as devidas investigações cientificas e 
tecnológicas que fosse ordenado de acordo com o currículo escolar 
(PARÁ, 1901, p. 30).

No relatório do ILS de 1899 não foi possível identificar quem 
era o professor da disciplina de Física e Química, apesar do documen-
to já citar Cezar Justino de Lima Alves como diretor da seção agrícola 
e dos laboratórios do curso de regente agrícola. Também não foram 
informadas as atribuições dos docentes da instituição. No entanto, 
de acordo com o decreto n. 986, de 26 de março de 1901, o Instituto 
deveria possuir um professor para a disciplina de física e química, ca-
bendo ao mesmo exercer as funções de preparador e demonstrador 
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do laboratório e gabinete. Os professores e contramestres eram li-
vremente nomeados ou contratados pelo Estado e os professores do 
curso primário eram nomeados por comissão dentre os professores 
públicos do Estado (PARÁ, 1901, p. 20).

Dentro do programa dos cursos teóricos da disciplina o pro-
fessor deveria tratar de temas como definições e propriedades gerais 
da matéria, ações moleculares dos líquidos, características do som, 
fontes de luz, magnetismos e ações magnéticas, além de temas da 
química como a lei da conservação da massa, metais e metaloides, 
bem como temas voltados a formação profissional como “ideias ge-
rais sobre os processos empregados para tintura com corantes do 
alcatrão” (DECRETO n. 986..., 1901, p.58).

O regulamento de 1902 previa ainda que nas instalações dos la-
boratórios de química os professores tinham como respectiva função:

[...] preparar as experiências necessárias as lições da ca-
deira de química e as manipulações como complemento 
teórico; fazer as análises e experiências que forem orde-
nadas pelo diretor; proceder as investigações cientificas 
ou tecnológicas que forem precisas; ministrar o ensino 
de química prática aos alunos do instituto; auxiliar o 
laboratório de higiene do Estado, do qual será consi-
derado anexo; o gabinete de física era destinado a de-
monstrações da cadeira de física e a fazer investigações 
científicas ou tecnológicas. (DECRETO n. 986, p. 40).

O professor contratado no período delimitado deste traba-
lho foi Giuseppe Martina (MACHADO, 2018). Seu nome apareceu 
como docente tanto na Monografia do ILS (1904), lecionando a disci-
plina química e física entre os anos de 1901 e 1903, como no Alma-
nak Lemmert (1900) entre 1905 e 1907, conjuntamente informações 
de que ele atuava no observatório meteorológico, auxiliando todos 
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os alunos do curso secundário. De fato, segundo decreto n. 986, de 
26 de março de 1901, o instituto deveria possuir um professor de 
física e química, a disciplina neste caso serviria tanto aos cursos agrí-
colas da escola quanto aos industriais, cabendo ao professor exercer 
as funções de preparador e demonstrador do laboratório e do gabi-
nete, cargo que seria ocupado mais tarde por Martina na Inspetoria 
de Saúde do Pará.

Giuseppe Martina foi também professor da escola de Far-
mácia do Pará nas disciplinas química médica, ministrada no primeiro 
e no segundo ano da escola. A escola tinha por fim ensinar matérias 
compreendidas nos cursos das respectivas escolas federais, cujo cor-
po docente eram os inspetores da Repartição de Serviço Sanitário, 
onde Martina exerceu o papel de preparador de química (MACHADO, 
2018; NASCIMENTO, 2017).
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Sala de aula.

Figura 3. Fonte: Monografia do Instituto Lauro Sodré.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O instituto Lauro Sodré foi um importante local de formação 
para garotos desvalidos, onde eles tinham educação primária e ensi-
no profissional, entretanto, mais que isso eles tiveram a oportunida-
de de ter o conhecimento cientifico e tecnológico que séculos antes 
do período republicano só tinham meninos de famílias de posses. 
Vimos também que o ensino no ILS se voltava para educação pro-
fissional com intuito de resgatar esses meninos da marginalidade e 
inseri-los como mão de obra para a província de maneira utilitarista 
e moderna, sobretudo a partir de um currículo que tinha as ciên-
cias naturais como parte integrante, em contraponto aos currículos 
clássicos presentes ainda em muitos outros estados da república na 
época.

O estudo que ora se encerra trouxe alguns dos documentos 
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oficiais sobre a educação profissional na Província do Pará, por essa 
razão acreditamos que ainda existem muitas lacunas que podem ser 
preenchidas com estudos posteriores sobre a cultura material de sa-
las e laboratório do antigo ILS, registros pessoais de professores e 
alunos, provas, cadernetas, dentre outros documentos que tragam 
outra dimensão das práticas pedagógicas realizadas naqueles espa-
ços durante o início do século XX.

A partir da análise que trouxemos, consideramos que o ILS 
cumpriu seu papel formador, seguindo, por exemplo, o objetivo de 
um de seus contemporâneos, o presidente da província Lauro Sodré, 
para quem a funcionalidade do ensino técnico era não só o conhe-
cimento, mas condições de uma sociedade se tornar produtiva e ser 
capaz de concorrer no mercado internacional. Segundo Sodré: “a 
organização do ensino técnico, disse já alguém, não é uma simples 
questão pedagógica, antes uma questão vital para todos os povos 
modernos, empenhados nesta luta travada no terreno da produção e 
das permutas” (SODRÉ, 1919, p.120).
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IMIGRAÇÃO, CRIMINALIDADE E REDES SOCIAIS NA BELLE ÉPOQUE 
AMAZÔNICA (1890-1920)36

Telmo Renato da Silva Araújo

Resumo: Ao analisar os processos criminais de imigrantes 
vindos para Belém, capital do Pará, no processo do ciclo da borracha 
entre os anos de 1905 e 1925, procuro trazer uma reflexão localizada 
e temporal da realidade micro-social de imigrantes no que se refe-
re à criminalidade, particularmente aqueles que se envolviam com 
a chamada contravenção da ordem pública. Para o desenvolvimento 
do artigo analisei alguns autos de crime de vagabundagem e desor-
dem julgados no Tribunal Correcional da 4ª Vara da capital - Belém. 
Nesta análise, busco não apenas circunscrever a realidade destes 
imigrantes, mas também levantar a discussão acerca da constituição 
de redes sociais no que chamo de desfortuna da imigração. Ao mes-
mo tempo procuro também pôr em tela as possibilidades do uso de 
fontes judicias para as pesquisas na área da história da imigração, 
demostrando o universo de informações que tais fontes oferecem a 
essas pesquisas.

Palavras-chave: Imigração. Contravenção. Redes. Vadiagem. 
Desordem.

Amazônia do século XIX foi marcada por um processo de ocu-
pação territorial intrinsicamente ligado ao desenvolvimento econô-
mico advindo do ciclo da Borracha, no qual o crescimento comercial 
e demográfico derivado do boom gomífero a fez transforma-se em 
um dos mais promissores centros comerciais do Brasil. O ciclo da bor-
racha iniciou-se em 1850 com uma comunidade mercantil modesta, 

36  Texto elaborado a partir do trabalho de pesquisa de doutoramento desen-
volvida no Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia (PPHIST) da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) com o apoio financeiro, por meio de bolsa de 
estudo, da Universidade do Estado do Pará (UEPA).



130

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

com poucas companhias estrangeiras, importadoras e comerciantes. 
Todavia, na década de 1870, momento de seu ápice, o Pará passou a 
possuir dez firmas estrangeiras e inúmeras casas aviadoras no qual a 
borracha passou a ser um produto importante na pauta da importa-
ção brasileira, o que fez Belém prosperar (WEINSTEIN, 1993).

O atrativo econômico foi fundamental para o aumento popu-
lacional de Belém, consolidando o rápido crescimento da população 
urbana. Em 1872, cerca de 12% da população de Belém era formado 
por estrangeiros de diversas nacionalidades, com a preponderância 
de imigrantes portugueses (CANCELA, 2016). Foi entre os anos de 
1840 e 1920 que toda a economia da região passou a girar em torno 
da economia extrativista da borracha, condicionando novos contin-
gentes de pessoas à cidade, imprimindo uma ampliação e modifica-
ção na paisagem urbana. Novas ruas foram abertas para a locação 
dos novos habitantes, o que demonstrava não haver habitações dis-
ponível para alojar a todos que chegavam à cidade (SARGES, 2010). 
Esse fator pode ser constatado no Autos de Crime de vadiagem, no 
qual a grande maioria dos imigrantes que são presos não possuem 
habitação, dormem em ruas, bancos de praças e largos.

A partir da Proclamação da República, a elite paraense, já 
com certa autonomia administrativa devido ao comércio gomífero, 
promoveu variadas políticas administrativas em que uma de suas 
preocupações centrais estava em solucionar a decadência agrícola 
da Amazônia. Para tanto, implementaram as colônias agrícolas de 
imigrantes, colocando terras à disposição de migrantes europeus e 
cearenses. Esses últimos, vindos em decorrência das secas no Nor-
deste, foram conduzidos também aos seringais (LACERDA, 2006). Os 
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atrativos para essa imigração, a saber: transporte barato, construção 
de hospedarias para imigrantes, concessão de lotes de terra gratuitos 
ou a preço muito baixo, foram importantes nessa política. Acredita-
va-se que as colônias agrícolas europeias pudessem desenvolver a 
agricultura e elevar o nível cultural dos habitantes rurais e lhes des-
sem hábitos de trabalhos mais eficazes, logrando, na Amazônia, os 
aspectos da civilidade. 

Weinsteim enfatiza que o “fundamento” da política de coloni-
zação se deve a Lauro Sodré, primeiro governador constitucional do 
Pará que governou entre os anos de 1891 a 1896, quando da aprova-
ção e implementação da lei n. 233 de 20 de junho de 1894 que auto-
rizava o governo a promover a imigração estrangeira para o estado.  
Os primeiros imigrantes vindos ao Pará mediante essa lei foram os 
espanhóis, cerca de 3. 123. No governo de Paes de Carvalho de 1898 
a 1901, mais de 27.500 imigrantes estrangeiros haviam chegado ao 
Pará (LACERDA, 2006).

A cidade de Belém de início do século XX foi então marcada 
por um amálgama de pessoas, constituídas por homens e mulheres 
da terra e de múltiplos sujeitos de diversos lugares. Os imigrantes 
que condicionados pela “propaganda” da borracha se fizeram pre-
sentes na constituição do quadro social dessa cidade. Nesse período, 
constituíram um tecido social múltiplo e diversificado. Promoveram, 
dentro desse quadro, laços de amizade e relações de conflitos, em 
um processo de interação individual e coletiva. Nesse sentido, reor-
ganizar fisicamente a cidade não era suficiente frente ao desafio do 
aumento populacional e da ordem pública e social. Era necessário 
normatizar a sociedade dando a ela padrões de comportamento e de 
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civilidade diante da liberdade individual e coletiva. 
Em primeiro de fevereiro de 1901, em mensagem ao Congres-

so do Estado do Pará, o governador Paes de Carvalho mencionava a 
questão da segurança pública diante dos problemas concernentes às 
condições de vida e desenvolvimento dos estados com suas “profun-
das e complexas perturbações que trabalham o organismo social”.  
Demonstrava particularmente sua preocupação com os excessos e 
os abusos cometidos em nome da liberdade37. Contradizendo o com-
portamento dito civilizado e aos princípios da liberdade, as contra-
venções da ordem pública, como a vadiagem, a desordem e a em-
briagues, foram combatidas pelos órgãos de segurança.

Paes de Carvalho acreditava que as autoridades da segurança 
pública não estavam aparelhadas para invocar forças aos males que 
flagelavam as sociedades modernas.  Reclamava do “desprestígio” 
à autoridade. Assim, para dar mais eficácia a autoridade do estado, 
ampliou os serviços de segurança pública ao instituir uma reorganiza-
ção do serviço de vigilância e coerção por meio da lei n. 711 de 02 de 
abril de 1901. Por meio dessa, reorganizou o serviço de policiamento, 
particularmente em Belém, com a criação do Corpo de Guardas que 
tinha como objetivo a vigilância diurna e noturna e a destinação do 
Regimento Militar a outras funções condizentes com sua organiza-
ção38.  
37 Messagem dirigida ao Congresso do Estado do Pará pelo Dr. José Paes de 
Carvalho no ano de 1901. Disponível em: <http://www.crl.edu/pt-br/brasil/provi-
vial. Acessado em 25 de setembro de 2018.
38  Donzelot (1980, p. 12-13) destaca que, desde o século XVIII, a polícia 
toma outro sentido, vai além do sentido repressivo, uma “acepção” mais ampla 
que engloba “todos os métodos de desenvolvimento da qualidade da população 
e da potência da nação”. Ela tem como objetivo assegurar a felicidade do Estado, 
sua ciência busca regular todas as coisas relativas ao estado presente na sociedade, 



133

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

Assim, a partir da organização dos aparatos de vigilância, há o 
aumento de prisões de imigrantes por contravenção da ordem públi-
ca no período que se estende entre os anos de 1890 e 1925. Dentre 
os crimes associados a vadiagem, estavam a embriaguez, desordem, 
prostituição, lenocínio, gatunagem e estelionato39. Os casos e seus 
percursos processuais apresentados neste artigo têm como base os 
Autos Crime de vadiagem julgado pelo Tribunal Correcional da 4ª 
Vara Capital. Optou-se em trabalhar com Tribunal Correcional da 4ª 
Vara da Capital devido ser a Vara que possui maior quantidade de 
documentos encontrados no CMA (Centro de Memória da Amazônia) 
acerca da vadiagem. Analisou-se 53 processos de imigrantes presos 
por contravenção julgados pelo Tribunal Correcional da 4ª Vara da 
Capital.40 

O que se propõem é compreender o envolvimento de imi-
grantes nos atos de contravenção da ordem pública e entender as 

em consolidá-la, melhorá-la e em agir de forma que tudo concorra para a felicida-
de dos membros que a constituem. Ela visa fazer com que tudo o que compõe o 
Estado sirva à consolidação e ao mesmo aumento do seu poder, como também à 
felicidade pública.
39  No início do século XX, as chamadas contravenções da ordem pública – 
também chamada de infrações do “bem viver” e das normas de trabalho, particu-
larmente a desordem, a embriaguez e a vagabundagem/vadiagem – contradiziam 
os aspectos centrais do sentido de civilidade, pois eram delitos capazes de compro-
meter a estabilidade do espaço público compartilhado pelos cidadãos. Conforme 
o Artigo 8º do Código Penal Brasileiro de 1890, contravenção é o facto voluntario 
punível que consiste unicamente na violação, ou na falta de observância das dis-
posições preventivas das leis e dos regulamentos. Disponível em: http://www2.ca-
mara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086- 
publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 21 de jul. de 2018.
40  As nacionalidades e seus quantitativos são: 10 portugueses, 8 espanhóis, 
3 italianos, 1 francês, 1 alemão, 2 argentinos, 1 peruano e 27 brasileiros distribuí-
dos em 10 naturalidades, são elas:  9 cearenses, 1 sergipano, 1 potiguar, 1 baiano, 
4 maranhenses, 1 alagoano, 2 paraibanos, 2 amazonenses, 1 mineiro, 1 carioca. 
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circunstâncias que envolvem essa contravenção. A trajetória criminal 
desses imigrantes foi reconstruída por meio das narrativas dos diver-
sos sujeitos envolvidos nos autos dos processos judiciais, tais como: 
réus, autoridades policias, promotores, testemunhas de acusação, 
advogados e juízes.

1 ENTRE CASOS E COTEJAMENTOS TEÓRICOS E CONCEITUAIS

Era, mais ou menos, onze horas da noite de um dia qualquer 
do mês de junho de 1905, quando José da Costa, português, vende-
dor ambulante, 26 anos, solteiro, com domicílio, fora preso em fla-
grante por desordem “em completo estado de embriaguez e gritando 
em altas vozes no Largo da Pólvora, e desafiando os transeuntes para 
ver por meio de uma luta corporal qual tinha mais força”41.  Levado à 
2ª Chefatura de Polícia, foi enquadrado no artigo 402 do código penal 
de 189042, com agravante no §1º do artigo 3943.

Na apresentação do acusado na Chefatura de Segurança da 
41  Trecho dos Autos de Pergunta feita a José da Costa pelo escrivão de polí-
cia José Martins de Castilho. CMA, Auto crime de capoeiragem, Tribunal Correcio-
nal (4ª vara – Comarca da Capital), Processo nº - 47, Vagabundagem, cx. s/n, anos 
1905, 1923, 1924.
42  Art. 402. “Fazer nas ruas e praças publicas exercicios de agilidade e des-
treza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem; andar em correrias, 
com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando 
tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor 
de algum mal: Pena - de prisão cellular por dous a seis mezes. Paragrapho unico. 
E’ considerado circumstancia aggravante pertencer o capoeira a alguma banda ou 
malta”. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/
decreto-847-11-outubro-1890-503086- publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado 
em 21 de jul. de 2018.
43  Art. 39. “São circumstancias aggravantes: § 1º Ter o delinquente procu-
rado a noite, ou o logar ermo, para mais facilmente perpetrar o crime”. Disponível 
em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-ou-
tubro-1890-503086- publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 21 de jul. de 2018.
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4ª Vara Criminal da capital, o Dr. Alfredo Manoel Roberto de Azeve-
do Vasconcelos – Segundo Prefeito44, descreve José da Costa como 
“ebrio e desordeiro que n’esta Estação Policial tem vindo preso amiu-
dadas vezes pelos crimes de desordem e embriaguez, constituindo-
se um perigo para transeuntes pacatos e desprevenidos em altas da 
noite, nas vias públicas desta cidade”. 

No “Termo de Defesa”, já como réu, José da Costa dizia que 
era improcedente a acusação, visto não ter havido causa alguma para 
sua prisão. Contudo, os depoimentos testemunhais contradizem a 
afirmação de José da Costa. A testemunha Joaquim Baptista de Car-
valho, por exemplo, de 21 anos, solteiro, cearense, escrivão de polí-
cia, respondeu que, como empregado da polícia, sabe que o acusado 
costuma, à noite, desafiar os transeuntes para verificar quem tem 
mais força, se ele, o acusado, ou qualquer outro indivíduo. Por esse 
fato, foi preso e levado à cadeia por diversas vezes.  

José Ferreira da Silva, outra testemunha, de 28 anos, soltei-
ro, empregado público, natural do Rio Grande do Norte, respondeu 
que conhece o acusado como “tribulhento”, tendo sido preso mais 
de uma vez por “jogar cabeçadas nas ruas públicas”.  No mais, relata 
que Joaquim Baptista de Carvalho “fôra uma das vítimas das cabeça-
das dados pelo accusado; que o mesmo costuma [inelegível] e no ca-
lôr desse liquido desenvolve a sua conhecida agilidade, provocando 

44  A implementação dos Atos de Intendência de 13 de jul. de 1899 dividia a 
cidade de Belém em quatro distritos fiscais, a saber: 1º Sé, 2º Sant’Anna, 3º Trin-
dade e 4º Nazaré, onde os agentes da fiscalização municipal – tais como guardas 
municipais e fiscais sanitários – deveriam atuar. Cada Distrito era administrado por 
um prefeito e um sub-prefeito e tinham o poder de delegado. PARÁ. Atos de In-
tendência de 13 de jul. de 1899. Acervo do Arquivo Público de Pará – APEP, Fundo 
Executivo.
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assim, tumulto”. 
Duas questões são importantes nesse caso: o vício do álcool e 

a prática da capoeira. Se a vadiagem por si só já era um ato reprová-
vel e punível de condenação, ao somar-se com a embriaguez, ela ad-
quiria contornos ainda mais significativos, alteravam a consciência do 
indivíduo pondo em risco, no caso de José da Costa, os “transeuntes” 
que passavam pela via pública, pois, como afirmava a testemunha 
José Ferreira da Silva, no “calor desse líquido o acusado desinibia-se 
ao mostrar sua conhecida agilidade, o que provocava tumultos”. 

O ato da embriaguez se encontra no código penal de 1890 
como passivo de prisão se praticado em público45. A questão da em-
briaguez em público também é combatida pelo Código de Postura 
Municipal de 1890, em seu artigo 174, quando diz que aqueles em-
briagados “serão detidas nas estações policiais até cessem os efeitos 
da embriagues, pagando multa de 10$000”46.

No rastro dos estudos de gênero, Maria Izilda Matos (2010), 
buscando compreender a formação das representações dos corpos 
que conformavam a construção da “masculinidade hegemônica”, 
mostra que os discursos das campanhas médicas em São Paulo entre 
os anos de 1890 e 1940, por exemplo, focalizavam o alcoolismo como 
objeto central de preocupação sócio-higiênicas. Segundo a autora, o 
alcoolismo era visto como uma “patologia social”, em que o alcoóla-

45  Art. 396. “Embriagar-se por habito, ou apresentar-se em publico em es-
tado de embriaguez manifesta: Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias”. 
Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-
847-11-outubro-1890-503086- publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 21 de 
jul. de 2018.
46  PARÁ. Código de Postura Municipal de 1890. Arquivo Público do Pará – 
APEP, Fundo do Executivo.
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tra era representado como aquele que perdia a noção de honra e de 
conduta pública, bem como o apreço pela família e amigos, fugindo 
das obrigações para com a sociedade. Além de que pode caminhar 
para o impulso criminoso.

A construção dos aparatos de punição de atos ditos antisso-
ciais, tal como o alcoolismo e sua influência no indivíduo, torna-se, 
então, objeto fundamental dos debates do direito penal nas socieda-
des modernas a partir do século XVIII. Nesse sentido, ampliam-se as 
discussões acerca das diferenciações etárias no universo da penaliza-
ção, bem como sobre a proporcionalidade da pena conforme o ato 
criminoso. 

A embriaguez de José da Costa tinha um agravante, ela am-
pliava nele esses atos antissociais, que se manifestavam pela procura 
da luta corporal. Costa provocava “tumultos”. Podemos observar nos 
depoimentos das testemunhas a relação entre o gosto de Jose da 
Costa pelas “bebidas espirituosas” e suas atitudes antissociais que 
chegam à beira da violência. Em seu próprio depoimento ao Tribunal 
Correcional, afirmava que se dava “escencialmente ao vício da em-
briaguez, fazendo por esta occasião agressões aos traseuntes, sendo 
que essas aggressões não são feitas por arma e sim com bofetadas, 
capoeiras e cabeçadas”.      

No mapa demonstrativo de detenções efetuadas entre os 
anos de 1901e 1902, em Belém, do total de 2857 das culpas registra-
das, mais da metade, 1566, é de desordem. Em sequência, embria-
gues com total de 518 e a gatunagem com 365. Houve, nesse ano, o 
registro de 79 entradas nas delegacias por vagabundagem e 18 cul-
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pas que associavam embriaguez/desordem47. Esses dados demons-
tram o quanto, no início do século XX, Belém vivia os mesmos dramas 
dos distúrbios sociais das cidades que consolidavam o seu processo 
de urbanização. Nos dados apresentados no mapa demonstrativo 
de detenção, destaca-se o quantitativo de crimes de embriaguez, o 
que revela o envolvimento dos indivíduos com o álcool e que poderia 
acarretar conflitos nas relações individuais e coletivas. 

Advindas desse processo de urbanização, ruas, praças, bo-
tequins, mercearias e padarias eram palco de relações individuais e 
coletivas, algumas vezes harmoniosas, outras conflituosas – como é 
o caso do imigrante José da Costa. O caso de José da Costa é emble-
mático, pois, além da embriaguez, também praticava luta corporal 
em público: a capoeira. A capoeira era vista, nesse período, como 
expressão dos negros ou homens pobres de todas as origens, conhe-
cedores de hábeis golpes. Segundo Soares, junto aos vagabundos, 
os “capoeiras” faziam parte da “buliçosa fauna das ruas” do crime 
(SOARES, 1993). Desde o século XIX, os “capoeiras” eram identifica-
dos como escravos portadores de facas, ou então formando “maltas”, 
grupos armados que dominavam regiões e percorriam as ruas da ci-
dade. Eles mantiveram em permanente vigilância a capital da colônia 
e depois o Império (GUIDES, 2011, p. 84).

A capoeiragem era uma preocupação e um temor das auto-
ridades judiciais e policiais, um exemplo disso foi quando, na Chefa-

47  PARÁ. Mappa desmonstrativo de detenções effectuadas de 05 de feve-
reiro de 1901 a 05 de fevereiro de 1902. Secretária de Segurança Pública. Acervo 
do Arquivo Público do Pará – APEP. Fundo Judiciário. Documentos avulsos. Nesse 
mapa consta, também, outros crimes como roubo (21 ocorrências), ofenças à mo-
ral pública (298), uso de armas proibidas (32 ocorrências) e exercer profissão ilícita 
(9 ocorrências).
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tura de Segurança da 4ª vara criminal da capital do Pará, o imigrante 
José da Costa é descrito como sujeito perigoso para os transeuntes 
pacatos e desprevenidos. Tal afirmativa é reforçada pelo juiz escrivão 
de polícia Joaquim Baptista de Carvalho que levara uma cabeçada 
do acusado, o que faz a testemunha José Ferreira da Silva o designar 
como “tribulhento”. 

É atribuída, em 21 de junho de 1905, a sentença a José da 
Costa, no qual o condena a seis meses de prisão celular, isto é, prisão 
individual e custos do processo. Sua sentença foi atribuída a partir 
do grau máximo do art. 402 do código penal brasileiro da época, 
combinado com o art. 39 § 1ª do mesmo código. A sentença designa 
que ele cumpra a pena na cadeia, lançando seu nome no Rol dos 
Culpados48.  Em 28 de junho de 1905, o réu José da Costa inicia sua 
pena na cadeia São José e somente em 21 de janeiro de 1906 é ex-
pedido seu alvará de soltura. O caso acima descrito de embriaguez, 
luta corporal e desordem é uma das variações do crime de vadiagem.

No que concerne os casos de prostituição, tem-se o caso de 
Maria Joaquina de Jesus, potiguar, viúva, 40 anos, sem domicílio, pre-
sa em fevereiro de 1905, a qual também consolidou um caso de va-
diagem49. Consta da denúncia que Maria de Jesus “constantemente 

48   O rol consiste em um grande livro de registro daquelas pessoas que fo-
ram condenadas pelo juiz criminal entre os anos de 1905 à 1923. Ao enunciar 
a sentença, o juiz mandava fazer o seu devido registro, em livro próprio, devendo 
a decisão fazer parte integrante do processo que condenou o réu, para, depois, ser 
enviado a todos os órgãos competentes para o devido apontamento. No rol dos cul-
pados José da Costa foi incluso com número 185, página 46. Acervo CMA – Centro 
de Memória da Amazônia.  
49   AUTOS DE CRIME DA VADIAGEM. Tribunal Correcional – Comarca da Ca-
pital, s/n, 1905. CMA, cx. Vadiagem 1905, 1923, 1925.



140

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

se vê em completa vagabundagem, pelas ruas desta cidade”50. Maria 
de Jesus dizia que estava em Belém fazia onze meses e que não pos-
suía residência certa, pois não conseguia moradia por ser meretriz. 
No depoimento de Maria de Jesus, vê-se que ela não consegue alu-
gar residência por “entregar-se ao comercio de sua própria carne”. A 
questão de ser meretriz acarreta a dificuldades de conseguir mora-
dia. As ruas se tornam então lar e trabalho.  

A visão sobre a prostituição que se constrói desde meados do 
século XIX até os anos de 1930 é influenciada pelos estudos de mé-
dicos sanitaristas que viam na prática da prostituição um grande mal 
a ser extirpado do seio social. Com suas análises moralizantes, esses 
estudos relatavam os perigos concernentes a atividade da prostitui-
ção, que a colocava como fator de risco aos valores caros à organiza-
ção social, como a família e, em particular, o modelo de mãe e esposa 
(PEREIRA, 2004).

A imagem negativa de Maria de Jesus como uma mulher sem 
profissão e prostituta foi crucial para sua condenação. Isso eviden-
cia a construção simbólica e representativa da mulher. Segundo Sco-
tt, esses símbolos que evocam representações múltiplas são quase 
sempre contraditórios – ex. mulher pura (da família) versus mulher 
impura (prostituta) (SCOTT, 1995). Para a autora, são os chamados 
“conceitos normativos” que colocam em evidência as interpretações 
desses símbolos, conceitos esses expressos nas doutrinas religiosas, 
educativas, cientificas política e jurídicas. Maria Joaquina de Jesus 
é condenada em 25 de fevereiro de 1905 pelo Tribunal Correcional 

50  Denúncia da Promotoria do Estado em que a ré é Maria Joaquina de Je-
sus. Secretaria de Estado, Interior e Instrucção Pública – Secretaria de Segurança 
Pública, registro n. 25.
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com base no artigo 399 do Código Penal da República, sua sentença 
foi cumprir vinte dois dias e meio de prisão celular na cadeia São José 
e assinar o Termo de Tomar Profissão.         

A dificuldade de conseguir moradia das mulheres que se en-
volviam com a prostituição estava relacionada, não só com constru-
ção simbólica dessas mulheres como “vagabundas”, mas também ao 
crime de lenocínio, isto é, crime de responsabilidade, assistência e 
auxílio ao comércio da prostituição51. Dar abrigo ou alugar moradia 
às “meretrizes” poderia acarretar problema com polícia e com a justi-
ça, mas, ao mesmo tempo, levava a um processo de exploração des-
sas mulheres, pois, sem acesso à moradia, tornavam-se alvos fáceis. 

Foi o caso do português Francisco Pinto Monteiro, quitandei-
ro, 66 anos, casado, que alugou do Banco do Pará as casas de número 
66 e 67 na travessa 1º de Março e subdividiu-as em pequenos am-
bientes para sublocá-las a diversas “meretrizes” “pela diária de dois 
mil reis para cada uma, pagando ao referido banco a mensalidade de 
vinte e cinco mil reis por cada casa”52. O processo criminal de Francis-

51   O Lenocínio foi regido pela Lei nº 2.992 de 25 de setembro de 1915. 
Título VIII – da corrupção de menores dos crimes contra a segurança da honra 
e honestidade das famílias e do ultrage público ao pudor.  Art. 278 - §1.º (Como 
o paragrapho unico do Codigo Penal de 1890). Artigo 278. “Manter ou explorar 
casas de tolerancia, admitir na casa em que residir, pessoas de sexos differentes, 
ou do mesmo sexo, que ahi se reúnam para fins libidinosos; induzir mulheres, quer 
abusando de sua fraqueza ou miseria, quer constrangendo-as por intimidação ou 
ameaças a entregarem-se á prostituição; prestar, por conta própria ou de outrem, 
sob sua ou alheia responssabilidade, qualquer assistencia ou auxílio ao commercio 
da prostituição: Pena - de prisão cellular por um ou tres annos e multa de 1:000$ a 
2:000$000”. Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1910-1919/
lei-2992-25-setembro-1915-774536-publicacaooriginal-138024-pl.html. Acessado 
em: 01. 03. 2019.
52   Denúncia da Promotoria do Estado em que o réu é Francisco Pinto Mon-
teiro. Secretaria de Estado, Interior e Instrucção Pública – Secretaria de Segurança 
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co Monteiro é interessante, pois mostra que mesmo as “meretrizes” 
conseguindo moradia, viviam em ambientes de péssimas condições. 
Pode-se notar isso nos depoimentos das testemunhas de acusação, 
todas elas “meretrizes”. 

Guiomar Martins da Silva, fluminense, solteira, 17 anos e me-
retriz, foi a primeira testemunha de acusação no processo em que é 
réu Francisco Monteiro. Guiomar dizia que é verdade que Francisco 
Monteiro sublocava as referidas casas às meretrizes em pequenos 
quartos divididos por tapuias, que o quarto onde mora “é tão peque-
no que ali so cabe uma cama, uma mala, e uma banquinha”. Afirmava 
que Monteiro tem sempre vivido à custa de meretrizes, “tanto assim 
que já teve na própria travessa Primeiro de Março uma pensão de 
raparigas”. Relatava que Monteiro à noite “fiscaliza” as meretrizes 
para saber o número de homens que vão falar com elas “para no dia 
seguinte possa exigir o aluguel diario do quarto; que para quando 
as meretrizes que moram nos quartos sublocados por Monteiro se 
atrazam um pouco nos pagamentos, Monteiro ameaça as referidas 
meretrizes de despejo violento”.

Raymunda Rodrigues de Souza, maranhense, solteira, 36 
anos, meretriz, segunda testemunha, também afirmava que Montei-
ro sublocava a casa em quartos para meretrizes pelo valor de dois 
mil reis a diária. Relatava a falta de água encanada, obrigando-a [...] 
ir buscar a água de que necessita n’uma quitanda próxima”. Maria 
do Carmo, paraense, solteira, 20 anos, meretriz, está em consonân-
cia com as demais testemunhas, entretanto dizia ainda que o quarto 

Pública, registro n. 40, L. 17, fls. 57 (1º de fevereiro de 1922).  AUTO CRIME DE 
LENOCÍNIO. Tribunal Correcional – Comarca da Capital, s/n, 1922. CMA, cx. 35, 
homicídio, 1922-1925.
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onde mora “tem apenas uma cama como mobilha, é acimentado e 
não tem água, que quando precisa de agua tem que ir buscal-a a uma 
quitanda próxima”; que os quartos são divididos por “simples tapuias 
que não vae até ao telhado”53.

No auto de perguntas feitas a Francisco Pinto Monteiro, ele 
admite que sublocava as referidas casas às meretrizes ao valor de 
dois mil reis a diária por quarto alugado, “deixando agora desde a 
semana passada de sublocar esses quartos, devido as meretrizes que 
nellas moram não quererem pagar pontualmente [...] que as divisões 
dos compartimentos das casas já alludidas acima, são de madeira e 
tabique, feitos pelo respondente, assim como foram prolongadas os 
encanamentos d’agua para os compartimentos”. Contudo, a questão 
da falta de água descrita pelas testemunhas contradiz o depoimento 
de Francisco Monteiro. O fato é que esses compartimentos que su-
blocava não possuíam, ao que parece, as condições higiênicas neces-
sárias para habitação. 

Ao ler a petição do advogado de defesa, Adamastor Lopes, 
entregue ao Tribunal Correcional, parece claro que o crime de leno-
cínio possuía muitas jurisprudências. Para tanto, pontuava alguns ca-

53  Em 1916, o repórter Júlio Lobato do jornal Folha do Norte descrevia as 
ações do inspetor do serviço de profilaxia da febre amarela, o Dr. Dias Júnior, com 
relação à falta de estrutura e higiene nas habitações coletivas de Belém. Lobato 
participou das inspeções feitas pelo Dr. Dias Júnior nas habitações. Essas visitas fo-
ram empreendidas na manhã do dia 23 de março de 1916 e publicada na Folha do 
Norte no dia posterior. A descrição das inspeções feita por Lobato deixa claro que 
muitas habitações, particularmente aquelas que ficavam no centro da cidade, não 
possuíam as condições básicas de higiene para funcionar. As condições das casas 
de habitação contatadas nas vistorias levam Dr. Dias Junior a implementar normas 
de funcionamento desses estabelecimentos. Cf. LOBATO, Julio. Notas de um repór-
ter: a vida dum repórter – reportagem nos hoteis e padarias de Belém. Belém-Pa, 
Tip. F. Lopes, 1916, p. 35.
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sos em que os réus foram absolvidos e destacava que o Tribunal “tem 
proferido o seu veridictum absolvendo os accusados de semelhantes 
acções criminaes, movidas sem nenhum fundamento, e, as mais das 
vezes, com requintado enxovalho a homens de bem, encanecido no 
trabalho conforme se verifica no caso dos autos”. Francisco Monteiro 
era quitandeiro. 

Em março de 1922 foi proferida a sentença na qual Francis-
co é absolvido, pois não ficou “constatado que o denunciado fosse 
realmente proxeneta – não provado como está ter prestado auxilio 
ou habitação; ou assistência por conta própria ou de outrem, quer 
sustenta global ou isoladamente – mas para que ellas as prostitutas 
as exerssem o seu trafico, com lucro mais ou menos para o denun-
ciado”.  

A vagabundagem não era apenas associada à desordem, à 
embriaguez, à prostituição e ao lenocínio, mas também a outra práti-
ca não contraventora, mas criminal: a gatunagem.  Há vários casos de 
imigrantes que, para sobreviver, cometiam furtos. É o caso dos imi-
grantes Manoel Alvares, espanhol, negociante ambulante, 28 anos, 
solteiro, sem domicílio, e Vitor Ferreira Finizola, italiano, funileiro, 37 
anos, casado, sem domicílio, que foram presos juntos dormindo nas 
praças públicas e enquadrados no artigo 399 do Código Penal da Re-
pública54.  

54  CAPITULO XIII. DOS VADIOS E CAPOEIRAS. Art. 399. “Deixar de exercitar 
profissão, officio, ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios 
de subsistencia e domicilio certo em que habite; prover a subsistencia por meio 
de occupação prohibida por lei, ou manifestamente offensiva da moral e dos 
bons costumes:  Pena - de prisão cellular por quinze a trinta dias”. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outu-
bro-1890-503086- publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 21 de jul. de 2018.
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O subprefeito, Dr. Alfredo Alexandre de Jesus Ferreira, em 
conclusão proferida, afirmou que ambos os réus eram vagabundos e 
sem profissão, sendo conhecido que não eram raras as vezes que os 
acusados foram detidos. Outra questão que agravava a situação dos 
acusados foi a posse por parte de Manoel Alves de uma “chave de 
trina e uma bola de cera apropriada para tirar miolos da fechadura, 
fato este bastante significativo”.

Na audiência no Tribunal Correcional da 4ª Vara da Capital – 
Belém, os acusados mantiveram as mesmas afirmações proferidas 
na Chefatura de Segurança Pública. Finizola disse que “sahio há cinco 
dias do hospital da Santa Casa de Misericordia, onde esteve se tra-
tando, na enfermaria São Rocque de feridas em as pernas e acha-se 
morando na casa, digo, morando temporariamente em um botequim 
de propriedade de Francisco de Tal; que ele réo está procurando tra-
balho”. Já Manoel Alvares disse em sua defesa “que elle réo não é 
vagabundo, que vive do seu trabalho e mora na travessa da Estrella, 
casa sem número”.

Nessa audiência, foram arroladas as testemunhas de acusa-
ção José Ferreira da Silva, de 27 anos, solteiro, morador da Avenida 
Conselheiro Furtado, sabendo ler e escrever. José Ferreira da Silva 
respondeu conhecer ambos os réus, os quais não tinham profissão, 
tendo Finizola saído da cadeia a nove anos mais ou menos e que Ma-
noel Alves sempre é encontrado em companhia dele e de outros va-
gabundos conhecidos pela polícia. Outra testemunha de acusação, 
Antonio da Silva, de 24 anos, solteiro, empregado a bordo do vapor 
José Julio, sabendo ler e escrever, respondeu “que conhece ambos os 
réos. Declara que são vagabundos, sendo que o réu Finizola já tem 
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sido preso muitas vezes em crime de furto”. Já a testemunha Anna 
de Jesus Villa Nova, 39 anos de idade, portuguesa, não sabendo ler 
nem escrever, afirma que mora numa estância de madeira a rua Tira-
dentes, onde tem quartos para alugar e que alugou um dos quartos 
para os acusados e que viu Manoel Alvarez “sahi todas as manhâs 
com uma caixa de charutos de baixo dos braços e que o réo Alvarez 
também sahia pela manha e as vezes voltava ora de dia ora noite”.

Em princípio, a questão de que ambos são acusados de “va-
gabundos habituais” marca uma característica da contravenção va-
gabundagem: a reincidência. É observável isso na conclusão proferi-
da pelo subprefeito Dr. Alfredo Alexandre de Jesus Ferreira quando 
afirma que ambos réus são vagabundos e sem profissão, também 
era conhecidas as vezes em que os acusados foram detidos.  Esse 
fator reforça a ação policial e judicial sobre esses sujeitos, em que a 
“tendência era selecionar uma classe de suspeitos, sobre os quais a 
polícia agia com maior arbitrariedade, baseada nos antecedentes dos 
indivíduos” (LOPES, FILHO, FERNANDES, 2007, p. 58). 

Parece, todavia, que nenhuma afirmação de procura de em-
prego poderia livrar os réus da condição de vagabundos, mesmo 
quando o réu Finizola disse que estava procurando trabalho e a tes-
temunha Anna de Jesus Villa Nova afirmava que Alvarez saía todas 
as manhãs com uma caixa de charutos de baixo dos braços, possi-
velmente para vender. Observa-se que esses imigrantes da virada do 
século, em Belém do Pará, viviam entre a procura de trabalho e o 
subemprego. 

Tal situações desses imigrantes demarcavam momento im-
portante da consolidação da ideologia do trabalho, evidenciando a 
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elaboração do conceito de vadiagem que se confunde como o de 
ociosidade. A ociosidade, nesse sentido, dever ser combatida, pois 
ela contradiz a ideologia do trabalho, perverte o indivíduo que se 
torna um viciado, representando uma ameaça à moral e aos bons 
costumes da sociedade (CHALHOUB, 2012).

 Thompson enfatiza que no percurso de transformação da 
noção e utilização do tempo na passagem do mundo pré-industrial 
para o industrial os metodistas e evangélicos adotaram os mesmos 
discursos de condenação à preguiça e a indolência. Assim, o ocioso 
é aquele que perde o tempo da produção da vida, ficando à margem 
dos novos hábitos civilizados do trabalho. O mundo da ociosidade 
marca o mundo antigo (ocioso, intelectualmente vazio, desprovido 
de espirito) em detrimento ao mundo novo (regras do tempo e disci-
plinamento) (THOMPSON, 1995, p. 301). 

Além do mais, a vagabundagem como ociosidade é o ato que 
antecede o crime, é o seu embrião social, por isso deve ser comba-
tido. Daí a relação que há entre a contravenção vadiagem e o crime 
de gatunagem, a exemplo o caso de Manoel Alvarez que, além de 
passar as noites a vagar pelas ruas de Belém e a dormir nos bancos 
das praças, carregava consigo uma “chave de trina e uma bola de cera 
apropriada para tirar miolos da fechadura” e uma “caixa contendo 
miudezas”, provavelmente objetos de furto.

A visão negativa dada aos vadios estava associada também 
aos lugares que frequentavam, particularmente os botequins – antro 
dos desocupados. No caso de Alvarez e Finizola, ambos frequenta-
vam o “‘Botequim dos Lobos’ entre a rua primeiro de março e quinze 
de agosto”. Além do mais, Finizola se achava morando “temporaria-
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mente em um botequim de propriedade de Francisco de Tal”. Ao fre-
quentarem tal lugar – botequins, os réus determinavam um agravan-
te para seus atos de vadiagem.  

Outra questão a ser destacada é que Alvarez e Frinizola divi-
diam o mesmo quarto na estância da portuguesa Anna Villa Nova, 
o que mostra a dificuldade de moradia desses imigrantes, principal-
mente de se encontrar habitações a preço acessível em Belém. Não 
raro, encontra-se famílias inteiras, duplas ou grupos de amigos divi-
dindo o mesmo quarto, vivendo no mesmo teto. Essas dificuldades, 
somadas à falta de trabalho, levavam muitos a dormirem em praças e 
largos, como é o caso de ambos os acusados que passavam as noites 
nos bancos da Praça Justo Chermonth e do largo da Pólvora. Outro 
agravante relacionado à vida dos acusados é não possuírem domicí-
lio comprovado.

O processo de Alvarez e Finizola tem seu desfecho com a sen-
tença condenatória. Ambos foram condenados no grau médio do art. 
399 do código penal em vinte e dois dias e dose horas de prisão ce-
lular e a pagar os custos do processo, ficando obrigados a assinar 
termo de tornar ocupação verificação dentro de quinze dias, conta-
dos do cumprimento da pena. Foi designado à cadeia São José para 
cumprimento da pena e foram lançados os nomes dos réus no rol dos 
culpados55. 

Em 28 de abril de 1905, há o início de cumprimento da pena 
de Alvarez e Finizola no presidio São José. A condenação é bem ca-
racterizada com a questão ideológica do trabalho, pois, após o cum-

55   No rol dos culpados Vitor Ferreira Finizola foi incluso com número 84 e 
Manoel Alvarez com o número 85, página 21. Nos registros consta que ambos só 
foram postos em liberdade em 29 de setembro de 1908.
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primento da pena em prisão celular, os acusados deveriam obrigato-
riamente assinar o “Termo de Tornar Ocupação” como designava o § 
1º do artigo 399 do código penal de 1890.

As relações dos imigrantes que se envolviam no crime de va-
gabundagem eram marcadas também pela construção de laços de 
cumplicidades e companheirismo. Eram sujeitos de ações plurais de-
vido as suas origens multiétnicas – a exemplo de Manoel Alvares, 
espanhol, e Vitor Ferreira Finizola, italiano –, o que condicionava a 
construção e reconstrução de suas relações sociais56. No caso de Al-
varez e Finizola, foi nos espaços das praças e botequins que se firma-
ram suas relações interpessoais. Contudo, é na vigarice que se con-
cretizam com mais força os laços de cumplicidade e companheirismo 
como se pode perceber na trajetória criminal do peruano Agostinho 
d’Avilla.

Era agosto de 1921, quando Agostinho d’Avilla, peruano, 18 
anos, solteiro, analfabeto, chegou ao Colônia Correcional Santo An-
tônio do Prata para cumprir pena imposta pelo Tribunal do Jury por 
furto. No livro de registro de entrada de menores a esta Colônia, 
d’Avilla foi enquadrado como “discuidista”57. Posteriormente a sua 
saída da Colônia do Prata, sem emprego e domicílio certo, encontrou 
nas relações de amizade um suporte para conseguir recursos para 
seu sustento. Recursos esses que foram adquiridos através do cha-
mado “conto do vigário”.

56  No rol dos culpados Vitor Ferreira Finizola foi incluso com número 84 e 
Manoel Alvarez com o número 85, página 21. Nos registros consta que ambos só 
foram postos em liberdade em 29 de setembro de 1908. Rol dos Culpados – do ano 
de 1905 ao ano de 1923. Acervo CMA – Centro de Memória da Amazônia.
57  APEP. Livro de Registro de Entrada de Menores.  Colônia Correcional San-
to Antônio do Prata, 1921.
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Em 1922, é preso por vadiagem junto com Francisco Mala-
quias da Costa, Abraham Dantas, vulgo “Turquinha” e Raymundo 
José de Jesus, vulgo Cururú58. Na denúncia feita pelo 3º promotor de 
justiça Lívio de Vasconcelos Araújo no dia 30 de junho de 1922, cons-
ta que “os denuciados, indivíduos sem occupação, officio ou qual-
quer emprego, sem domicílio certo em que habitem, tendo de ha 
annos, eleito esta capital centro de suas façanhas, promovem as suas 
subsistências por meio da gatunagem e contos do vigário”59.

O conto do vigário é um crime de estelionato “que tem como 
melhor ambiente as grandes e médias cidades, onde se encontra a 
atmosfera agitada formada por multidões apressadas em meio às 
quais o vigarista pode rapidamente se fazer perder de vista, depois 
de efetivado o logro” (DIAS JÚNIOR, 2010, p. 16). Conforme o mesmo 
autor, a vigarice é um fenômeno essencialmente urbano. Os autos 
indicam que o conto do vigário era passado aos seringueiros que vi-
nham para a cidade de Belém gastar seus proventos no comércio da 
cidade. 

A prática do conto do vigário era um golpe corriqueiro e qua-
se sempre com dois ou mais vigaristas. Era um golpe em que a cole-
tividade era fundamental para persuadir a vítima. D’Avilla, também 
conhecido no mundo da “malandragem” como “Peruano”, dizia em 
seu depoimento na Chefatura de Polícia da 2ª Prefeitura que possuía 
profissão, marítimo, contudo “metteu-se” no meio malandro e come-
çou a ser “companheiro” de João “Calado” e Carlos Manoel da Silva, 
58  CMA. Auto crime vadiagem. Tribunal Correcional (4ª vara – Comarca da 
Capital), Processo s/n,  cx. 12, 1922-1923.
59  Denúncia da promotoria Pública em que os réus são Agostinho d’Avilla, 
Francisco Malaquias da Costa, Abraham Dantas e Raymundo José de Jesus. Regis-
tro n. 369, Livro 7, fls. 832. 
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vulgo “Faz que não”, nos contos do vigário aplicados nos seringueiros 
que são seus “conhecidos” Jayme Custódio, vulgo “Balão”, Francisco 
Cardoso Medeiros, vulgo “Moleque safado” e Abram Dantas, vulgo 
“Turquinha”. Em seu depoimento, dizia pesaroso que na vida se tem 
dado mal, principalmente quando aplica o “conto do vigário”, que diz 
ser “muito arriscado”. 

Esses sujeitos compõem laços fortes com d’Avila, pois são 
seus “companheiros”, mas vê-se que circunscrevia esses laços outros 
menos fortes, constituindo em torno de si uma teia de relações inter-
pessoais, em que alguns são “companheiros” e outros são “conheci-
dos”. D’Avilla criava redes dentro do universo contraventor. 

No discurso dos acusados é feito uma distinção entre “compa-
nheiro” e “conhecido”. O “companheiro” era aquele que participava 
dos golpes, dos furtos e dos roubos como compadrio, os laços são 
mais fortes e marcados por relações de amizade. O “conhecido” era 
aquele que convivia cotidianamente nas ruas, praças e botequins, 
sem uma relação de amizade e sim de coleguismo, por isso os laços 
são mais fracos. Contudo, essas relações são bastante flexíveis, no 
mundo da contravenção, o “conhecido” pode tornar-se “companhei-
ro” ou o “companheiro” tornar-se “conhecido”. 

Essa flexibilidade ao que parece se dava a partir das situações 
cotidianas em que os sujeitos se envolviam no ato contraventor. É 
no convívio nas ruas que se dava a flexibilização dessas relações. Os 
imigrantes, que são envolvidos com a vigarice, constituem um ema-
ranhado de relações interpessoais. Parte-se do pressuposto que es-
sas relações interpessoais constituem uma rede social, caracterizada 
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pela interação, laços de companheirismo e cumplicidade60.  
Segundo Molina, uma rede é um conjunto de relações (linhas, 

vínculos ou laços) entre uma série definida de elementos (nós)61. Tor-
na-se importante então evidenciar esses “nós” que marcam a “inte-
gração” entre os imigrantes que praticavam contravenções e crimes. 
A ideia central é que as redes construídas dentro de certos universos 
criminais – a exemplo da vagabundagem, do furto e do roubo – po-
dem trazer à tona os mecanismos construídos por esses imigrantes 
que marcam suas relações e seus interesses pessoais e coletivos, 
bem como visualizar os conflitos e tensões que podem transpassar 
essas relações.

A forma das redes pode ser tomada como um fator explicati-
vo dos fenômenos sociais analisados, porque, por exemplo, determi-
na a acessibilidade de alguns recursos sociais, como, por exemplo, a 
amizade (FIALHO, 2005). Cabem alguns casos de vadiagem, a exem-
plo o caso de Agostinho d’Avilla. Os laços de companheirismo são de 
amizades. 

Conforme Fialho, a ambição da análise de redes sociais não 
é somente perceber os “efeitos” das estruturas sobre os comporta-
mentos, mas também perceber os efeitos dos comportamentos so-
bre as estruturas sociais em que se desenvolvem as interações. Esse 
ponto é importante, pois subsidia a perspectiva de se entender os 

60  Análisis de Redes Sociales (ARS) em castelhano ou Social Network Analy-
ses (SNA) em inglês.
61  Para Molina (2004), a análise de cadeias migratórias ou sucessivas on-
das de imigrantes é um campo de aplicação muito produtivo na análise de redes 
sociais em que a informação da composição dessas redes é altamente informativa 
dos níveis de “integração” e de oportunidades de desenvolvimento de uma pessoa 
imigrante.
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efeitos dos comportamentos chamados antissociais de imigrantes na 
sociedade paraense do primeiro quarto do século XX e, consequen-
temente, visualizar as ações do estado para dirimir esses comporta-
mentos, a saber: prender, denunciar, condenar. 

Na vagabundagem, a unidade de análise nos estudos de rede 
não se baseia unicamente na avaliação do conjunto de indivíduos au-
tônomos, mas na possibilidade de apreensão dos elementos que os 
unem e os interligam em torno de suas experiências. Vê-se a vaga-
bundagem como um ambiente gregário, em que as redes são manei-
ras de apresentar, visualizar e/ou investigar as relações que se con-
cretizam entre esses indivíduos dentro desse ambiente. 

Outra questão a ser mencionada é que Agostinho d’Avilla, 
Raymundo José de Jesus e Abram Dantas eram menores, por isso, 
em audiência no Tribunal Correcional, o advogado Honorato Figueira 
é nomeado como curador desses. Desde o século XIX, o conceito de 
“menor” tem a referência jurídico-assistencial construída a partir da 
dicotomia “criança” e “menor”. A primeira, mantida sob o cuidado da 
família, foi colocada sob o patamar da cidadania; o segundo, manti-
do sob a égide do Estado, das leis, foi submetido à filantropia assis-
tencialista e à educação coercitiva e repressiva (RIZZINI, 1997). Ser 
menor no século XIX significava ser pobre, potencialmente perigoso, 
pervertido, abandonado ou em perigo de o ser.

Por essa razão, esses menores imigrantes eram mandados 
para as Colônias Correcionais. É o que demonstra a sentença atri-
buída pelo Tribunal Correcional aos acusados, quando proferiu “a 
pena de trinta e cinco dias de prisão amplos grao maximo do art. 
399, combinado com o disposto pelo art. 409, todos do código penal, 
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em virtude do qual fica designado a Colonia Correcional do estado 
em Santo Antonio do Prata, para o cumprimento da mesma pena nos 
termos do art. 399 § 1º do codigo penal, ficam os reos obrigados a 
assignar termo de tomar occupação dentro de quinze dias, contados 
do cumprimento da pena62. Francisco Malaquias da Costa, por sua 
vez, foi condenado a prisão simples no presídio São José com a pena 
de um mês e cindo dias no grau máximo do artigo 399 § 1º do codigo 
penal da República.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES

Ao analisar os processos criminais de imigrantes vindos para a 
cidade de Belém, buscou-se construir uma reflexão das experiências 
desses imigrantes, particularmente aqueles que se envolviam com a 
prática da contravenção da ordem pública. Procurou-se a realidade 
que circunscrevia a vida cotidiana desses, a saber: a falta de traba-
lho, a questão da moradia e o envolvimento desses imigrantes com 
a contravenção. 

A grande maioria dos casos que foram apresentados indica 
que, por falta de recursos, muitos imigrantes dormem em vias públi-

62  Art. 409 “Emquanto não entrar em inteira execução o systema peniten-
ciario, a pena de prisão cellular será cumprida como a de prisão com trabalho nos 
estabelecimentos penitenciarios existentes, segundo o regimen actual; e nos loga-
res em que os não houver, será convertida em prisão simples, com augmento da 
sexta parte do tempo. §1º A pena de prisão simples em que for convertida a de 
prisão cellular poderá ser cumprida fóra do logar do crime, ou do domicilio do con-
demnado, si nelle não existirem casas de prisão commodas e seguras, devendo o 
juiz designar na sentença o logar onde a pena terá de ser cumprida. § 2º O cumpri-
mento dessa pena, embora penda recurso voluntario, começará a contar-se do dia 
em que for proferida a sentença de condenação”. Disponível em: http://www2.ca-
mara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-847-11-outubro-1890-503086- 
publicacaooriginal-1-pe.html. Acessado em 21 de jul. de 2018.
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cas como ruas, praças, pontes e largos, onde a vida desses imigrantes 
se confundia com a dura realidade de diversos sujeitos, como negros 
e homens livres pobres do início do século XX.

Diante dessa realidade, muitos imigrantes aparecem nos pro-
cessos judiciais envolvidos com a vadiagem associada à embriaguez, 
à desordem, à prostituição, à gatunagem e à malandragem. Em al-
guns momentos, para subsistirem, os imigrantes envolvidos com a 
vadiagem se uniam em teias de relações interpessoais e coletivas, 
criando redes de cumplicidade e companheirismo. 

Portanto, o uso de fontes judiciais se torna importante na 
área da História Social, pois, como aponta Marcos Luiz Bretas, deslo-
cam o crime para o centro da vida social, destacando a proximidade 
entre o cotidiano e o comportamento considerado criminoso. Assim, 
conforme o mesmo autor, os historiadores descobriram que os arqui-
vos criminais podem ser uma fonte muito interessante para a investi-
gação da vida cotidiana (BRETAS, 1991: 49-61).

Ao analisar os processos criminais de vadiagem, particular-
mente os processos no qual são presos grupos de imigrantes, as vo-
zes e os discursos que estão nos autos indicam múltiplas relações 
interpessoais: entre os próprios acusados, entre acusados e agentes 
policiais, entre os réus e seus advogados, réus e juízes. A rede no qual 
os laços se dão, dentro do universo criminal, são mais fortes e mais 
próximas, pois são presos juntos, convivem em chefaturas de polícia, 
tribunais, centros correcionais e prisões. 

É no cotidiano das ruas que os laços se reconfiguram.  O 
sentido da rede que se configura na criminalidade é de cumplicidade. 
Sua intensidade depende do quantitativo de relações estabelecidas 
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entre os sujeitos que se envolviam na criminalidade. Sua duração 
é temporária, no caso da vadiagem, os sujeitos fazem e desfazem 
suas relações no cotidiano conforme as circunstâncias. São redes 
informais e sua direção é mútua.           
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BELÉM MODERNA: AS VISÕES SOBRE O POVO AMAZÔNICO, A 
MODERNIDADE E O NACIONALISMO NAS PÁGINAS DA REVISTA A 

SEMANA – 1922/1923

Adriana Modesto Coimbra

Resumo: Durante as efemérides do centenário da 
Independência do Brasil e da Adesão do Pará à Independência, diversos 
intelectuais escreveram na revista paraense A Semana. Analisar estas 
efemérides pátrias no Pará é relevante porque é possível identificar 
nas fontes do período uma volta para o interior do país ou uma busca 
de elementos definidores da Nação. Naquela conjuntura, vários 
intelectuais brasileiros empenharam-se em eliminar o incomodo que 
se carregava em relação à ideia de identidade nacional construída no 
século XIX, pois havia elementos que a negativaram, tais como a raça 
e o meio geográfico. O objeto privilegiado das análises desse artigo 
serão as definições de povo amazônico, nacionalismo e modernidade, 
produzidas na revista em questão. Porém, atentaremos também para 
a necessidade de construir uma identidade da sociedade amazônica 
que se desvinculasse da, outrora festejada, origem extranacional, 
particularmente a francesa. Para estas análises, utilizaremos os 
artigos publicados n’A Semana durante os anos de 1922 e 1923.

Palavras-chave: Cultura política. Identidade Amazônica. 
Nacionalismo.

1 O ESPÍRITO COMEMORATIVO E A REVISTA A SEMANA
Fundada em abril de 1918, a revista A Semana foi o fruto de 

um período onde “os militantes das artes e ciências da Amazônia” 
buscavam, nas palavras de Aldrin Figueiredo, “definir uma identidade 
nacional calcada no ‘resgate’ do passado, da história dos tempos 
pretéritos” (2006, p. 306). Desde, pelo menos, 1916, ocasião das 
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comemorações do tricentenário de Belém, as efemérides pátrias 
vinham suscitando questões relativas à literatura, a modernidade, ao 
progresso e ao nacionalismo. Das cinzas dos festejos do tricentenário 
de Belém ressurgiu o Instituto Histórico e Geográfico. Dos festejos do 
Centenário da Independência e da Adesão do Pará a ele (1922/1923), 
Belém viu surgir outro periódico importante denominado de 
Belém Nova (FIGUEIREDO, 2008, p. 116). Nos anos de 1917/18, os 
intelectuais paraenses que escreveram n’A Semana, organizaram 
uma galeria histórica objetivando representar “a memória social da 
nação, marcando os fundamentos do homem nacional” (FIGUEIREDO, 
2008, 546). Este fato nos leva a crer que tendo sido organizada esta 
galeria histórica desde 1917, para ser inaugurada em março de 1918, 
ela estava vinculada a criação da revista A Semana. É possível que, 
a exemplo do que ocorreu com a Belém Nova em 1923, a revista A 
Semana tenha surgido das cinzas deste evento63.

A Semana associava a xilogravura com a fotogravura, 
utilizando texto e imagem, apresentando cores variadas em seu 
interior e na capa. A moderna revista funcionava como um veículo de 
informação sobre os acontecimentos sociais que iriam ocorrer ou que 
ocorreram na cidade durante um intervalo de tempo determinado. 
A revista relê, a partir de seus autores e artigos, um período que 
passou e apresenta um tempo que ainda estava por vir. A Semana, 
na verdade, aos moldes de outros periódicos da época, como afirma 
Márcia Diogo, “inseria-se no cotidiano da cidade, relendo-o para os 
leitores ao mesmo tempo em que o construía através de uma seleção 

63  Na sessão de abertura da revista, consta a informação que, no momento 
de sua fundação, seus proprietários eram, Manoel Lobato e Alcydes Santos, e seu 
redator Ignácio Moura.
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de aspectos da vida urbana” (2005, p. 463).
Outro ponto importante a ser mencionado é que A Semana 

tinha como público alvo principal a elite financeira e intelectual local. 
Deste modo, ela servia também de vitrine social para os membros 
dessas elites. Em suas páginas comentavam-se os casamentos, festas, 
lançamentos literários, homenageavam-se os ilustres, ditavam-
se modas, tratavam-se de competições esportivas. Durante as 
efemérides de 1922 e 1923, as páginas da revista A Semana também 
foram utilizadas, pelos “homens de letras” que nela escreviam, como 
vitrine para expor questões caras ao momento histórico pelo qual 
o Brasil passava. Nelas eles reconstruíram certa ideia de memória 
relacionada a da cidade de Belém, objetivando suscitar na população 
o sentimento de nacionalismo, prosperidade, modernidade e 
integração nacional. 

Tendo um objetivo comum, apesar de suas diferenças políticas, 
durante as efemérides de 1922 e 1923, nomes destacáveis dos 
círculos letrado da Belém do início do XX, como Ignácio Moura, José 
Eustáchio de Azevedo, Rocha Moreira, Edgar Proença, entre outros, 
articularam-se em torno das comemorações dos Centenários pátrios, 
utilizando-se da imprensa como meio de propagação de suas ideias 
e inquietações acerca do tema. Foi esta parcela da população que 
discutiu largamente em suas páginas, durante as comemorações dos 
centenários, em 1922 e 1923, as questões referentes a formação do 
povo, do nacionalismo, conectando a estes discursos a necessidade 
de inserção do estado do Pará na dinâmica sociedade moderna, 
representando a imagem da cidade como espaço consumado da 
modernidade.
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Este artigo objetiva, portanto, compreender as 
intencionalidades contidas nas manifestações produzidas sobre 
os elementos constituintes da nacionalidade brasileira 64. Para isso 
fazemos uso das páginas d’A Semana, de seus autores e textos. Para 
tanto, atentaremos para as vinculações políticas dos sujeitos sociais 
que as produziram, identificando quem falava, como falava e para 
quem falava (VIEIRA, PEIXOTO, KHOURY, 2006. p. 56).

Analisando, portanto, a relação entre modernidade, 
civismo e nacionalismo e, ao mesmo tempo, o projeto de sociedade 
intelectual aspirado pelos sujeitos sociais envolvidos no contexto das 
efemérides, buscamos compreender, por meio dos textos produzidos 
nas páginas desta revista regional, o projeto de futuro que estes 
sujeitos ambicionavam para a Amazônia dos anos 1920 e do futuro. 
Acreditamos que esta compreensão pode ser uma das chaves que 
nos levarão a percepção da medida em que o Pará estava, ou queria 
estar, afinado com os projetos políticos e sociais de outras regiões do 
país.

  
2 A INDEPENDÊNCIA CONTROVERSA E O MAL-ESTAR IMPLÍCITO

A década de 1920, apesar de ter como marca a Semana 
de Arte Moderna, ocorrida em 1922, em São Paulo, movimento 
que influenciou de forma marcante a arte e a cultura brasileira, 
encerra em si muito mais que este acontecimento. No período que 

64  Tânia de Luca (2006, p. 111-153), tratando da importância do periódico 
para a pesquisa historiográfica, ressalta a necessidade de o pesquisador identificar 
o grupo responsável pela publicação e seu principais colaboradores; identificar o 
público a que se destina e, finalmente, analisar todo o material de acordo com a 
problemática escolhida, assenhorando-se da forma de organização interna e do 
seu conteúdo.
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compreende o inicio do Regime Republicano no Brasil até finais da 
década de 1910, surgiu, além da nova ordem republicana, a busca 
obsessiva, por parte dos políticos e intelectuais brasileiros, em atingir 
um modelo de modernidade pautado em padrões de civilidade 
inspirados no Velho Mundo (OLIVEIRA, 1997).

Diferente do período anterior, marcado por um forte desejo 
de identificação com a Europa, vista como modelo de civilidade a 
ser seguido, os anos 1920-1930 são marcados pela busca de uma 
identidade nacional ou, por que não dizer, de uma brasilidade, 
pautada na “força nativa”. Para muitos, este foi um período em que 
os intelectuais “(re)descobriram” o Brasil (HERSCHMANN, PEREIRA, 
1994).

Marly Motta chama a atenção dos pesquisadores para a 
necessidade de olharem para os anos 1920 buscando perceber suas 
especificidades, deixando de analisá-los apenas como um período em 
que preparou o cenário para os acontecimentos políticos e sociais da 
década de 1930. Esta autora ressalta que, apesar da década de 1920 
ter se iniciado marcada pelo atraso [econômico], suscitou amplo 
debate sobre a nação brasileira, às vésperas de seu centenário de 
Independência (1994, p. 3).

Ressalta-se que as comemorações do Centenário não se 
reduziram a rememoração de uma data nacional importante. Elas 
envolveram “a intelectualidade brasileira na tarefa sempre renovada 
de criar a nação, traçar a identidade nacional e, mais que tudo, 
construir um Brasil moderno” (MOTTA, 1994, 4). As comemorações 
do Centenário da Independência transcorreram de forma majestosa, 
apesar da crise financeira pela qual o país passava em 1922 (FRITSCH, 
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1993). A economia cafeeira abalada e a inflação em alta não foram 
empecilho para construir a ideia de que o Brasil era um Estado 
Moderno e possuía capacidade para desenvolver-se até ultrapassar o 
limiar que o impedia de tornar-se uma potência econômica (MOTTA, 
1992, p. 4). 

Em âmbito regional, a despeito dos problemas econômicos 
pelos quais o Brasil passava, oriundos dos efeitos provocados pela 
Primeira Guerra Mundial, a Região Norte possuía suas próprias 
mazelas. O sonho de construir uma ponte entre a Europa e a Amazônia 
fora destruído com o fim da Belle Époque equatorial. Surge então, 
uma profunda desconfiança com o passado de glórias ostentado pela 
sociedade amazônica do século XIX (FIGUEIREDO, 2007. p. 306). Por 
isso, as comemorações dos Centenários da Independência do Brasil 
e da Adesão do Pará a ela, refletiram as inquietações pelas quais 
passava o Estado brasileiro. Na própria revista A Semana era notório 
os estragos que a guerra provocou ao país. Porém, o estado de animo 
da elite local oscilava entre a desesperança e a positividade. Na edição 
de 5 de abril de 1919, por exemplo, encontramos este comentário: 
“Apesar dos tempos calamitosos que atravessamos com os tropeços 
da guerra e os mil obstáculos que della deriva, a prosperidade ainda 
bafeja o commécio de Belém65”. 

 O declínio da economia da borracha em 1911 (SARGES, 
2000), a elite paraense, acostumada a viver dias de fartura, em muito 
se ressentiu das dificuldades financeiras pelas quais precisou passar. 
Contudo, ressalvamos que consideramos importante não limitarmos 
o entendimento da complexidade que é o escopo de uma sociedade 
65  Parte de um artigo de abertura, sem título, da edição d’A Semana de 5 de 
abril de 1919.
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e a adoção dos símbolos de modernidade a uma perspectiva somente 
econômica. É necessário fazer-se a análise da inserção desses novos 
conceitos, buscando-se compreender a dinâmica da aceitação 
desses símbolos e o processo de valoração dos novos materiais pelos 
agentes que atribuíam sentidos a eles. Para tanto, as efemérides de 
1922 e 1923 devem ser entendidas dentro do viés econômico, que 
ela certamente o tinha, mas esta compreensão deve contemplar 
o entendimento do momento de construção imagética pelo qual 
esta sociedade passava, pressupondo a necessidade de suscitar na 
população o sentimento de pertencimento a uma comunidade, o 
que fatalmente, na visão dos intelectuais que trabalharam para esta 
construção, a levaria a trabalhar em prol do seu progresso material. 
As efemérides eram a oportunidade de evidenciar-se que ainda 
era possível o Pará dar continuidade a sua inserção na dinâmica da 
modernidade e projetar para a nação uma autoimagem positivada, 
embora muitas vezes controversa e ambígua66. Estruturalmente, estas 
comemorações ocorreram de forma similar às do Rio de Janeiro, que, 
por sua vez, em muito se assemelharam as da França67. 
66 A PASSEATA ESCOLAR DE ONTEM.  Folha do Norte, 18 de ago. de 1923.
67 Sobre a estrutura das comemorações no Pará ver: O ASPECTO DA CIDADE. 
O Estado do Pará, 15 de ago. de 1923; CONCERTO PELAS BANDAS REUNIDAS DA 
8 REGIÃO MILITAR. O Estado do Pará, 15 de ago. de 1923. Sobre esta questão na 
capital do país, ver: MOTTA (1992). 
Nas escolas públicas e privadas foram organizados desfiles cívicos, pois as crianças, 
cidadãs do futuro, não poderiam ficar de fora desse espetáculo idealizado. A cida-
de de Belém ganhou iluminação especial para a ocasião, uma grande exposição 
do Centenário foi organizada em 1923, as cidades paraenses mandaram produtos 
brutos e beneficiados para serem expostos, café, arroz, feijão, açúcar, milho, cacau, 
mel de abelha, madeira, móveis, utensílios. Empresas privadas e públicas patroci-
naram e participaram maciçamente do evento. A PASSEATA ESCOLAR DE ONTEM, 
Folha do Norte, 18 de ago. de 1923. A FEIRA DO CENTENÁRIO, Folha do Norte, 9 de 
ago. de 1923.
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Não foi apenas a revista A Semana que promoveu o 
evento, os jornais locais, também se envolveram na promoção da 
empreitada68. Amplo programa comemorativo foi pensado para 
todo o estado. Vigia, Cametá, Óbidos, Alenquer, Santarém, parte 
expressiva dos rincões do Pará foram inseridos neste momento de 
reforçar o sentimento de independência pátria que os festejos de 07 
de setembro de 1922 e do 15 de agosto, de 1923, oportunizaram 
propagar. Apenas o glamour, contudo, não bastava. O Pará, herdeiro 
de um passado com construção histórico-patriótica controversa, foi 
o último estado a aderir a causa da Independência nacional (MUNIZ, 
1973; FIGUEIREDO, 2008). Ao que parece, na visão de muitos 
intelectuais que escreviam na revista A Semana, precisávamos, 
mais que qualquer outro estado, retirar do 15 de agosto a marca da 
reticência e gravar a do nacionalismo, bravura e adesão ao projeto de 
nação Independente de 1822. 

A homérica comemoração tinha como um dos importantes 
objetivos, esclarecer ao país que, embora o Pará tenha sido o último 
recanto a se tornar “brasileiro”, essa demora teria sido em decorrência 
de motivos que independiam da vontade da população e dos políticos 
locais. Nas crônicas e artigos escritos na revista A Semana, construiu-
se o argumento de que não teria havido a adesão imediata por pura 
impossibilidade de fazê-lo. Para validar esta construção sustentou-
se a ideia de que a maior rival na luta em prol da integração da 
Amazônia à nação brasileira, no momento da Proclamação da 
Independência, foi a sua posição geográfica e as forças da natureza. 

68 Durante os anos de 1922 e 1923, o jornal Folha do Norte, por exemplo, 
divulgou toda a programação das comemorações dos Centenários da Adesão e da 
Independência do Brasil.
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Edgar Proença69, em artigo publicado em A Semana, denominado O 
Centenário, argumenta: “se a Bahia vizinha dos acontecimentos, só 
pôde conquistar sua liberdade a 2 de julho daquele ano [1823], mais 
vagaroso, com razão, devia ser o movimento libertador do Grão Pará, 
que longe da acção de D. Pedro não podia contar com um prompto 
auxílio”70. E completa: 

Assim é decorrido um século que Belém foi 
theatro de lutas sangrentas, regando o solo 
da terra paraense, num baptismo de fogo, o 
sangue dos martyres da Independência dos que 
se sacrificaram por amor à Pátria Livre e que se 
tornaram santos, cujos nomes cultuamos no 
altar da Liberdade71.

Edgar Proença construiu a imagem sobre os pretensos 
heróis da libertação paraense que lhe pareceu mais apropriada para 
o momento comemorativo e de autoafirmação identitária. Em muitos 
aspectos, o discurso dos intelectuais da revista A Semana, estava em 
consonância com o discurso dos representantes políticos do estado 
do Pará, sugerindo que havia uma espécie de cumplicidade entre 
eles, para atingir um objetivo comum - construir a imagem da Região 
Norte como a morada do progresso e da intelectualidade. Porém, 
existia também tensão nesse processo, pois em muitos momentos 
os discursos dos homens de letras seguiam caminhos distintos, 
sugerindo que, em muitos aspectos, eles possuíam percepções 
individuais diferenciadas sobre a sociedade e os temas discutidos 

69  Jornalista paraense. Fundador e um dos proprietários da PRC-5, Rádio 
Clube do Pará. Iniciou-se no jornalismo como repórter marítimo do jornal Folha do 
Norte. Membro da Academia Paraense de Letras (ROCQUE, 1968).
70  O CENTENÁRIO. A Semana.  Belém, 11 de agosto de 1923.
71  Idem.
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durante as efemérides de 1922 e 1923. Estas discordâncias talvez 
se originassem das relações políticas que estes sujeitos sociais 
estabeleciam nos ambientes que extrapolavam as páginas da revista e 
dos jornais locais72. Contudo, convergiam em seu interesse maior, ver 
o Estado do Pará figurando entre os estados que poderiam contribuir 
com o desenvolvimento da nação.

O discurso produzido por Dionysio Bentes, membro da 
Câmara Federal, eleito pelo Pará, no Instituto Histórico e Geográfico 
do Pará, por ocasião da abertura das comemorações de 1923, 
demonstram as intencionalidades implícitas em reconstruir fatos 
da história do estado de modo a imprimir na atuação dos homens 
que viveram as transformações de 1822/1823, ares de heroísmo 
inconteste:  

[...] a 7 de setembro pode ser proclamada a 
Independência do Brasil. O Pará se achava 
sob o peso de numerosas tropas às ordens 
de Portugal, [...] mas ficou ansioso pelo 
momento em que também pudesse se libertar, 
o que conseguiu, menos de um ano depois, 
sabendo sofrer no começo, durante e depois 
da Independência pelo alevantado ideal que 
comungava com toda a nacionalidade brasileira 
(COSTA, 1924). 

Devemos refletir sobre a importância política do ato de 

72  Edgar Proença, por exemplo, faz referência ao cargo de Suplente do Con-
selho Municipal de Belém, no artigo sobre Mosqueiro, escrito na revista A Semana. 
Aos nossos olhos, isto sugere envolvimento real no universo da política paraense. 
Este fato talvez explique duas questões latentes nas páginas da revista em questão: 
primeiro o apoio e cumplicidade dos intelectuais que escrevem na revista ao obje-
tivo explícito de promover uma imagem positiva do Pará para o Brasil e o mundo. 
Depois, as tensões e divergências que háem muitos momentos nos escritos destes 
intelectuais. EM PETRÓPOLIS. A Semana, 14 de jul. de 1923.
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selecionar a memória, uma vez que esta é sinônimo de poder. Quem 
opera esta seleção detém, em alguma medida, o domínio sobre a 
História, determinando quais conceitos e visões as sociedades atuais 
terão sobre o seu passado e, consequentemente, sobre si73. Porém, 
ao contrário do que afirma Halbwachs 74, ocorreu nas páginas da 
A Semana, durantes as efemérides de 1922 e 1923, a busca por 
construir a memória coletiva, partindo da seleção individual feita 
pelos intelectuais nas páginas da revista, subvertendo o que sugere 
o autor, que esta construção parte do coletivo para o individual, 
ainda que mantivessem a diversidade de seus referenciais sociais, 
estabelecidos a partir das recordações moldadas por formas de 
linguagem, pessoas e datas presentes na vida moral e material do 
núcleo social que compartilhavam com a população local, obedecendo 
à noção de espacialidade para a construção desta memória.

No intuito de construir uma memória que saísse em defesa 
do comprometimento do povo amazônico com os ideários de 
liberdade, supostamente defendidos por D. Pedro I, Edgar Proença 
destacou em sua narrativa as palavras “livre” e “liberdade”, deixando 
claro que a Adesão do Pará à Independência teria sido fruto da 
vontade e da luta dos “mártires paraenses” em prol desses mesmos 
preceitos, saudando o povo paraense pelo centenário da sua 
emancipação política. Ressaltava ainda que apesar da distância do 
centro dos acontecimentos, “a voz do príncipe D. Pedro foi rolando, 

73  Sobre o tema, conferir Déa Fenelon (Org; 2004), Maurice Halbwachs 
(2004); Jacques Le Goff (1990); Pierre Nora (1993).
74  Maurice Halbwachs ao discutir a construção e seleção da memória his-
tórica, chama a atenção para a importância de considerarmos a espacialidade no 
processo de construção desta memória, pois “não há memória coletiva que não se 
desenvolva num quadro espacial” (HALBWACHS, 2004, p. 150).
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morosamente, de cidade em cidade, de planície em planície, só 
echoando, victoriosa, no Pará a 15 de agosto de 192375”. Dionysio 
Bentes, representante do Estado, nesta análise, também seguiu na 
intencionalidade de demonstrar o, suposto, apego a liberdade que 
possuía a sociedade paraense vintista que, em sua representação, 
não se furtou de sofrer em prol deste ideal.  

Ao reconstruir a memória dos acontecimentos históricos 
que pretendia compartilhar com o grupo social ao qual pertencia, 
Edgar Proença, assim como Dyonisio Bentes, ignorou os problemas 
políticos da sociedade vintista paraense, abstraindo desta memória 
vários fatos que a contradiziam, entre os quais: o “golpe da esquadra 
imaginária” de Greenfell, a reunião do dia 11 de agosto para decidir 
qual seria o posicionamento do Conselho da Junta Provisória, diante 
da Proclamação da Independência. Outro fato que preferiram não 
relembrar foi que, sete dias antes da chegada de Greenfell, esta mesma 
Junta reunira-se para deliberar os destinos do Grão-Pará, discutindo 
inclusive propostas para barrar o avanço do partido dissidente - como 
era denominado o grupo que defendia o alinhamento do Grão-Pará 
ao governo do Rio de Janeiro, decidindo-se por deixar tudo como 
estava até que chegassem novas instruções de Portugal (RAIOL, 1970. 
p. 41-42; MACHADO, 2006). 

É papel dos historiadores refletir sobre a intencionalidade 
dos discursos que os agentes sociais buscam produzir sobre sua época. 
Jacques Le Goff (1990), assim como Pierre Nora (1993), entende que 
não existe uma memória espontânea e verdadeira, o recorte desta 
memória é sempre estabelecido de forma seletiva, obedecendo 

75  O CENTENÁRIO.  A Semana.  Belém, 11 de agosto de 1923.
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à necessidade que cada grupo ou individuo possui de definir uma 
identidade própria. A construção da identidade regional, tecida 
pelos intelectuais que colaboravam com a revista A Semana durante 
as comemorações da Independência e da Adesão, segue várias 
orientações para definir quem é o povo amazônico, desmanchar o 
mal-estar provocado pelo atraso em aderir ao projeto emancipador 
de 1822 e amenizar o incomodo de não conseguir definir um mito 
fundador tipicamente nacional dessa identidade, como veremos no 
desenrolar deste artigo.

3 O POVO TIPIFICADO – A PARTICIPAÇÃO DO POVO NAS 
COMEMORAÇÕES

No contexto posterior a primeira Guerra Mundial, segundo 
Lucia Lippi, o debate no Brasil acirrou-se nas temáticas, Região versus 
Nação, tradição versus futuro (NORA, 1993). Surgiu, portanto, a 
necessidade de se rediscutir o país, sendo necessário voltar-se para as 
raízes brasileiras, inventando uma autenticidade por meio da busca de 
um passado histórico próprio, pautado na ideia de identidade nativa. 
A busca da pureza cultural, não mais ligada a Europa, se acoplou ao 
espírito do povo, então o lócus da autenticidade estaria agora ligado 
ao popular (OLIVEIRA, 1997, p. 189). 

O elemento popular encontrava-se presente nas páginas 
da revista A Semana, alegorizado de forma controversa – ora posto 
como heroico, ora como o culpado pelos problemas da região - 
sugerindo que não havia consenso sobre quem era o povo amazônico 
e que existia um canal de circulação de ideias que interligava o Pará 
com o restante do país e vice-versa. Uma vez que sendo este um 
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momento de efervescência política, econômica, social e de definições 
conceituais sobre a nação, o povo e sua brasilidade, é natural que as 
conceituações não convergissem. 

As efemérides de 1922 e 1923 decerto, pelas referências 
corriqueiras ao povo nas crônicas e artigos presentes nas páginas 
da revista A Semana, possuíam um forte apelo à participação 
popular. Contudo, pelo modo como o povo foi referenciado n’A 
Semana, ao que parece, estas comemorações não consideraram a 
importância política deste povo. Guardadas as devidas proporções, 
fora uma espécie de “pão e circo”. Nas páginas d’A Semana a visão 
que o povo possuía sobre as comemorações dos Centenários e sua 
participação no evento foi filtrada pelos discursos dos intelectuais e 
líderes políticos da sociedade amazônica. Uma vez que nesta revista 
não foram registrados discursos oriundos de pessoas do povo. 
Contudo, as impressões dos intelectuais sobre a reação popular as 
comemorações, abundam em suas páginas. 

Uma das referências ao povo está contida na coluna 
Chronica Azul, assinada por Clélia Sulmar76. Nesta coluna, a autora 
explicita que “Foi muito bem comemorada nossa Independência. 
Notei apenas falta de entusiasmo no povo. Parecia que tudo se fazia 
convencionalmente, sem um requinte de entusiasmo”77. 

76  Por ser um nome sobre o qual não se encontra referências na sociedade 
paraense da década de 1920, acreditamos que este era um pseudônimo de um 
dos intelectuais que escreviam na revista A Semana. Significativo também, é que 
a suposta autora é uma adolescente, fútil e bem-nascida, o que diminui as possi-
bilidades de ser uma pessoa real, uma vez que, uma mulher que quisesse ser bem 
vista na sociedade, dificilmente exporia seus pensamentos publicamente em uma 
revista.
77  A Semana. Belém, 25 de ago. de 1923.
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Rocha Moreira78, no artigo A tristeza Brasileira, publicado 
em A Semana de 23 de setembro de 1922, também assinala a apatia 
do povo diante das comemorações do sete de setembro, queixa-se 
que durante a execução do hino nacional há falta de entusiasmo por 
parte de todos e pergunta-se: “que povo é este que no dia em que 
comemora o centenário da sua liberdade política se deixa vencer 
por uma criminosa apatia?79” Estes depoimentos sugerem que o 
povo assistiu as comemorações como se assiste a um espetáculo, 
por entretenimento, sem considerá-las importantes para a sua vida 
prática.  

As impressões produzidas sobre o povo paraense nas páginas 
da revista A Semana, remetem-nos à análise feita por Iara Lis Souza 
a respeito da ideia dos tipos sociais que foram sendo construídos a 
partir da década de 1870 até a década de 1920. Este é o contexto do 
aparecimento do movimento republicano e de algumas inquietações 
oriundas deste processo. Uma delas está relacionada ao problema 
da identidade do povo brasileiro, cabendo aos intelectuais, artistas 
e escritores deste período investigar quem seria o povo desta nação 
que estava se forjando, ou melhor, quem representaria o típico 
homem brasileiro. Segundo Souza (2002, p. 15), “Pensar a identidade 
da nação significava também pensar o seu povo” e, evidentemente, 
a elite tinha consciência disso, de tal forma que a idealização do país 
moderno que se queria deveria ter o povo como artífice, mas com a 
condição de espelharem os mais altos valores do que se acreditava 
ser a civilidade, valores estes completamente avessos à indolência, 

78 José da Rocha Moreira – Poeta. Nasceu no Ceará em 26 de junho de 1884. 
Foi redator do jornal Folha do Norte e da revista A Semana. Ver: ROCQUE (1968).
79  A Semana. Belém, 23 de set. de 1922.
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à preguiça, à tristeza, ao fracasso e a outros comportamentos 
indesejáveis para um cidadão inserido nos tempos modernos.

Uma das criações típicas deste período, o Jeca Tatu, traveste 
exatamente estas características indesejáveis. Esta criação histórico-
literária de Monteiro Lobato80 reúne em um tipo, uma gama de 
problemas que o Brasil enfrentava desde a década de 1870 e estava 
inserido em uma diversidade de outros tipos engendrados no período 
em tela. Desta forma, os tipos populares foram representados como 
o atraso da população que deveria ser combatido em prol de novos 
ideários de nacionalidade e modernidade. O sujeito indolente, 
preguiçoso e triste teria que ser substituído pelo cidadão entendido 
como moderno, ávido por trabalhar em favor do progresso do 
Brasil.  

Nas páginas da revista A Semana, estabeleceu-se debates 
sobre a problemática do povo, ou melhor, de quais características 
definiam o povo amazônico. Na crônica O caboclo e o Centenário, 
publicada em sessão homônima ao seu nome, assinada por Arnaldo 
Valle, o caboclo paraense é caricaturado por meio de um tipo. 
Vivendo em uma choupana de barro, cercado pela “exuberante 
natureza amazônica”, possuidor de linguajar acaboclado, ou seja, 
coloquial e regional, acorda-se numa linda manhã de agosto de 
1923, disposto a festejar a Adesão do Pará a Independência, embora 
acredite que o Brasil só é independente na visão “dos branco, dos 

80 O personagem Jeca Tatu veio a público em 1914, por meio de um artigo 
publicado no jornal O Estado de São Paulo, sob o título de “Velha Praga”. “O per-
sonagem revela a ótica pela qual [Monteiro] Lobato enxergava o trabalhador rural: 
um sujeito obscurecido pela preguiça e inapto à civilização. As lentes do então fa-
zendeiro do interior paulista identificavam em ‘Jeca Tatu’ uma síntese das mazelas 
nacionais” (SILVA, 2007).
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doutô”. Sua autoimagem é de autocomiseração, vê-se como vítima 
dos processos de migração para a região, já que os campos, as matas, 
os engenhos pertenciam todos aos estrangeiros, portugueses, 
alemães, italianos ou então aos brasileiros do meio-norte. Para os 
caboclos teria restado a sina de ser empregado. Ele até admite que os 
“doutô” têm razão de chamá-lo de Jeca Tatu e que deveria trabalhar 
mais para contribuir com o progresso do estado, mas prefere tirar 
uma sesta na rede e deixar o trabalho para o próximo centenário. 
Esta representação sobre as características do povo amazônico, 
pode ser entendida como um lamento pela retração econômica 
pela qual passou a Região Norte após o boom da borracha81, pois, 
este período fora marcado, por um lado, pela presença ainda muito 
viva de “uma Belle Époque falida após a I Guerra; e, por outro, uma 
República que se revelou bem distante dos sonhos dos primeiros 
republicanos” (OLIVEIRA, 1997, p. 4). Após décadas de balança 
comercial favorável e crescimento populacional, restaram apenas os 
imigrantes nordestinos e europeus, os últimos retratados na crônica 
supracitada como algozes da população nativa. Parece-nos que Valle, 
ao alegorizar o que seria o povo amazônico, procurou um culpado 
para o pouco desenvolvimento social e econômico e para a suposta 
falta de integração da Região Norte com o Sudeste. Contudo, em sua 
alegorização criou um impasse que não é resolvido no artigo: o povo 
amazônico que não estava disposto a trabalhar e os imigrantes que 
dominaram o território e não o deixavam trabalhar. 

Outra visão sobre o povo é apresentada, ironicamente, por 
Coelho Netto82 na crônica Patriotismo, publicada na seção Os contos da 
81  Sobre esta temática ver: SARGES (2000).
82  Coelho Netto colaborou com vários periódicos locais. Coelho Netto. Nas-
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semana. Coelho Netto queixava-se da falta de autonomia econômica 
e cultural da sociedade brasileira em relação à Europa. Sublinhou que 
em política, em arte, em tudo, vivemos a imitar servilmente os povos 
do Velho Mundo e que compramos tudo do estrangeiro, até nossos 
vícios teriam vindo de fora. “Mesmo nossas revoluções são imitadas. 
O povo não sai à rua levado por um impulso patriótico – insurge-
se por que a França insurgiu-se83”. Contudo, na hora de escolher o 
almoço no cardápio, o personagem da crônica pede salmão quando 
lhe foi sugerido pescada à brasileira, deixando claro que são as elites 
que não possuem autonomia em relação ao Velho Mundo, “pois 
apesar de comemorar o13 de maio, grita vivas à Bastilha84”, numa 
clara alusão a uma suposta ligação cultural escravizante com a França. 
Neste caso, no argumento de Coelho Netto, a alegoria da Bastilha - 
símbolo de falta de liberdade e do Antigo Regime francês – associada 
ao 13 de maio – último suspiro dado pela Monarquia Imperial no 
Brasil, desejosa de manter-se no poder - referenda a necessidade de 
estabelecer-se uma liberdade republicana definitiva, que para ele, 
ainda não havia sido conquistada.

Uma terceira visão sobre a cultura do povo paraense é posta 
na coluna A Semana Elegante de A Semana, assinada por Mlle. Fleur, 
provavelmente um pseudônimo usado por um intelectual da época 

cido em Caxias, Maranhão, no dia 20 de fevereiro de 1864, faleceu no Rio de Ja-
neiro no dia 28 de novembro de 1934. Dedicou-se a literatura, publicando muitas 
obras. Escreveu algumas peças teatrais, mais de cem livros e cerca de 650 contos. 
Foi deputado na Legislatura de 1909 a 1911. Foi um dos fundadores da Academia 
Brasileira de Letras. Em 1928, foi consagrado como “Príncipe dos Prosadores Brasi-
leiros” (FRAZÃO, 2019).
83  A Semana. Belém, 21 de julho de 1923.
84  idem.
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para assinar o artigo intitulado A Moda85.  O autor diz que “as nossas 
elegantes” já não são escravas da moda parisiense. O gosto rafiné 
da elegância paraense contrariou os ditames da moda de Paris, que 
impunha vestidos longos e de mangas e tailleurs para o inverno 
de 1923. Pois, mesmo o inverno tendo sido rigoroso, as senhoras 
desfilaram com seus vestidos de saias curtas e mangas curtíssimas, 
obedecendo ao clima tropical da Amazônia86.

As três fontes, supracitadas, nos mostram que não havia 
um discurso uníssono entre os intelectuais quando o tema era o 
comportamento cultural e social da sociedade amazônica. Embora 
tenham sido organizadas comemorações aos moldes franceses, 
com Exposição do Centenário e vivas à República e, ainda que, as 
senhoras das altas rodas adotassem figurinos pouco adequados 
ao clima da região, alguns já começavam a incomodar-se com este 
reflexo afrancesado no espelho e outros já acusavam a subversão as 
imposições europeizantes da moda, sugerindo que até nesse aspecto 
o Pará já começava  a conquistar a sua independência.

Afinal, éramos ou não independentes, econômica, social e 
politicamente? Este era um tema controverso. Numa mesma coluna, 
de um mesmo ano, apenas em meses diferentes, escrita pelas mesmas 
pessoas, havia opiniões sobre o tema que entravam em choque. No 

85 A Semana. Belém, 9 de junho de 1923.
86  Discutindo a questão da modernização urbana do Pará, Maria de Nazaré 
Sarges (2000) analisa a atuação do poder público na remodelação e disciplinariza-
ção deste espaço urbano. Dando destaque à administração do Intendente Antônio 
Lemos – 1897-1911, a autora defende a tese de que a urbanização da cidade foi 
financiada pela economia da borracha e teve como ponto de referência as inter-
venções urbanísticas do Barão Haussmann em Paris. Outro ponto importante de 
sua análise é a ligação cultural que o Pará teria criado com a França ao identificá-la 
como modelo de nação moderna a ser seguido.
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artigo Uma data nacional de 13 de maio de 1923, tratando de outra 
data cívica, a abolição da escravatura, é ressaltado de forma enfática 
que nossa liberdade é incompleta:

[...] num país como o nosso, que se diz com a 
nacionalidade emancipada há cem anos, quase 
ninguém pode afirmar que pensa livremente. É 
o homem que tem a consciência acorrentada 
a quaisquer injunções, é um submisso, é um 
escravo87. 

Enquanto no artigo O Centenário, da edição de 11 de agosto 
do mesmo ano, o que é destacado é a liberdade política inconteste 
do Brasil e da Amazônia:

Os pessimistas, os que só aprendem a dizer mal 
de tudo o que é nosso, desdouram do nosso 
foro de povo independente. Independente? 
Sim, porque a própria independência é relativa. 
O homem não vive sem o auxilio do homem; 
os seres permutam esforços como as nações 
trocam os seus produtos88.

Ao analisarmos as impressões registradas pelos intelectuais 
locais nas páginas da revista A Semana sobre a condição do Brasil 
enquanto uma nação Independente ou não, considerando a 
importância da memória para a sociedade, veremos que de acordo 
com os teóricos que analisam o domínio sobre esta memória, 
enquanto um instrumento de dominação popular, há uma clara 
intenção desses intelectuais em construir uma realidade histórica 
moldável às necessidades do período pelo qual o Brasil atravessava. 
Havendo, contudo, interferências pessoais nestas construções, que 

87 A Semana. Belém, 13 de maio de 1923.
88 A Semana. Belém, 11 de agosto de 1923.
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parecem ter sido mediadas pelas filiações políticas e concepções 
pessoais acerca do tema.

Mesmo não sendo sinônimos, memória e história 
apresentam uma íntima relação: como a memória é seletiva, a 
história também o será. Assim como a memória é construção, “fiel 
e móvel”, a história também o será. A memória, como a história, é 
um campo no qual se cruzam esquecimento e lembranças, invenção 
e registro, projeto e identidade, ficção e realidade (LE GOFF, 1984, 
p. 11-50). Nesse sentido, os intelectuais de A Semana parecem fazer 
questão de manipular a memória coletiva, selecionando fatos da 
história e recontando-os de forma conveniente, por meio do discurso 
produzido durante as comemorações de 1922 e 1923.

As opiniões que referendavam ou refutavam a condição 
de homem livre do brasileiro, eram produzidas obedecendo aos 
interesses políticos dos grupos paraenses que selecionaram a memória 
dos acontecimentos históricos nas páginas de A Semana, com o 
intuito de cimentar na alma do povo o sentimento de liberdade ou o 
desejo de conquistá-la, considerados necessários para que fosse feito 
uma comemoração entusiástica dos centenários da Independência 
do Brasil e da Adesão do Pará a ela.  Essas opiniões cumpriram o 
papel de agentes da construção da memória nacional, praticando 
uma ação politicamente orientada (ORTIZ, 2006). Nesse sentido, 
apropriaram-se da memória dos acontecimentos históricos locais, 
transformando-a ao seu modo e partilhando-a com a coletividade, 

agindo, desse modo, como mediadores simbólicos, construindo uma 

ponte entre o passado e o presente, partindo do particular para o 
universal e do singular para o global.
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4 NOVAS CONSTRUÇÕES, COM ANTIGA ARGUMENTAÇÃO

Os anos de 1922 e 1923 são, em nosso entendimento, um 
período de redefinição identitária para a intelectualidade paraense que 
aproveitou o momento cívico das comemorações da Independência, 
para trazer à ordem do dia debates que objetivavam problematizar a 
imagem do homem Amazônico. No contexto nacional, os intelectuais 
da década de 1920 oscilaram ideologicamente entre a valorização da 
natureza e a super-valorização do maquinismo (OLIVEIRA, 1997, p. 
5). Marly Motta chama a atenção para o fato de a intelectualidade 
brasileira ter sido marcada nos anos 1920 por uma dicotomia de 
ideias que oscilavam entre a tradição e a vanguarda.  O campo ora é 
associado a uma vida natural, de paz, inocência e virtudes simples, ora 
é representado como o lugar do atraso, da ignorância e da limitação. 
Contudo, o ufanismo que buscava definir a essência da identidade 
nacional na natureza, no solo, nos rios, no clima, nas riquezas do 
subsolo, tornou-se um dos elementos mais presentes no imaginário 
nacional (1994, p. 34-37).

Embora o desejo de modernização do espaço geográfico 
existisse, no discurso de muito dos intelectuais da revista A Semana, o 
Pará levaria vantagem sobre outros estados do país, por sua geografia 
natural e por seu potencial para desenvolver-se.  Exemplo da busca 
pela valoração geográfica e paisagística do Pará é a defesa de Língua de 
Prata contra a injustiça que acreditava ser terem batizado Mosqueiro 
com um nome que não fazia jus a sua beleza, pois o batismo do local 
era uma palavra “rebarbativa e indigna daquele retiro praiano89”. 
Língua de Prata, associando o balneário a Petrópolis e argumentando 

89  EM PETRÓPOLIS. A Semana, 14 de jun. de 1923.
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que em nada o local perdia em beleza ao retiro carioca, esclarece: 
Conheço o belo retiro que ali [em Petrópolis] 
possuía Ruy Barbosa, com o seu belo jardim 
povoado de magníficas Hortências e conheço 
também aquellas artérias da encantadora 
cidade, por onde passou o préstito fúnebre do 
maior dos brasileiros. É verdade que conheço 
tudo isso através de um filme, mas vi Petrópolis 
[grifo nosso]90.

E arrematou afirmando: “Se a mim fosse permitido baptisar, 
novamente, aquelle refúgio de lindas praias, eu escolheria Edenópolis, 
Belenópolis; enfim uma palavra que estivesse de accordo com a 
beleza daquellas ribas amenas91.” Note-se que existe aqui a valoração 
do espaço nacional, tomando-se como parâmetro de comparação e 
referencial do belo a natureza da capital do país. A imagem regional 
é alinhada ao nacional, eliminando-se o elemento europeu como 
intermediador da construção identitária. 

A natureza presente no ambiente de Mosqueiro92 seria, 
ainda, um espaço sagrado, onde os homens podiam entrar em 
contato com Deus e adorar sua obra, como manifesta, em outra 
crônica, Rocha Moreira: “Para cultuar o meu Deus, como os Druidas 
que officiavam sob os ramos do carvalho frondoso, eu me acolho a 
sombras das árvores seculares [de Mosqueiro] e entôo em segredo, 

90 Idem.
91 Idem. 
92  Mosqueiro é uma ilha fluvial localizada na costa oriental do rio Pará, no 
braço sul do rio Amazonas, em frente à baía do Guajará. Possui uma área de aproxi-
madamente 223 km² e está localizada a 70 km de distância do centro da capital Be-
lém. Possui 17 km de praias de água doce com movimento de maré.
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litanias93 ao mar e epiminias ao sol94.” Quem sabe no intuito de 
criar um Renascimento para a História local, Rocha Moreira retoma 
elementos míticos para valorizar o que de mais abundante possuía a 
Amazônia:

Naquellas lindas que a viração fagueira beija 
e afaga; naquellas alvíssimas e encantadoras 
praias sobre as quais o rio se debruça, 
habitaram, sem dúvida, como no Olympo, 
hamadryades e nereidas, que aguardavam para 
as festas do amor, os faunos errabundos e os 
golfinhos amorosos95.

 O Bosque Rodrigues Alves96, recanto onde ocorreram 
diversas comemorações em honra ao 7 de setembro e ao 15 de 
agosto, foi costumeiramente comparado a morada dos deuses do 
Olimpo: 

93 Uma litania (ou ladainha) é uma forma de oração utilizada no culto cristão 
que consiste em uma série de preces feitas em estrutura responsiva. O termo vem 
do latim litania, derivado do grego lite, e significa oração ou súplica. Em virtude de 
ser um conjunto de preces, a litania é um tipo de oração intercessora. 
94 AS PRAIAS. A Semana, 25 de ago. de 1923.
95 Idem. 
96  Duas datas se confundem para definir a criação do Bosque Rodrigues 
Alves. A primeira menciona que o logradouro nasceu oficialmente, segundo do-
cumento do Departamento de Extensão Cultural do Bosque, em 1870, através de 
decreto do 4º vice-presidente da província do Grão-Pará, Abel Graça, uma espécie 
de vice-governador. A segunda data, a mais aceita, confere ao senhor João Diogo 
Clemente Malcher, então presidente da Câmara Municipal, numa sessão de 25 de 
agosto de 1883 a criação do espaço de lazer dos ricos que surgiam com o lucro da 
exportação do látex. A iniciativa teria partido do senhor José Coelho Gama Abreu, 
o Barão de Marajó, um geógrafo da Amazônia, intendente de Belém, espécie de 
prefeito da cidade (1879/1881). A memória do Bosque narra que a inspiração teria 
sido o “Bois de Boulogne”, de Paris. Bosque Municipal do Marco da Légua, uma 
referência ao limite da cidade, é o primeiro nome do Bosque.  É formado por uma 
floresta primária de terra firme preservada desde o final do século XIX e apresenta 
uma grande diversidade de espécies animais e vegetais característicos deste ecos-
sistema (ALMEIDA, 2003).



185

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

Se o leitor pensa que vou prelecionar sobre 
a morada das árvores, fazendo um ligeira 
digressão pelo Olympo, para dizer dos 
plátanos, na Avenida Sagrada onde Júpiter 
onde errada em busca das deusas esquivas, 
com grave despeito da ciumenta Juno; se o 
leitor acreditou que vou fazer referencias aos 
faunos e egipans, que perseguiam as nynfas 
ariscas e encantadoras na floresta, laborou em 
erro, [...] O Bosque que trato, ou seja, o Bosque 
Rodrigues Alves, tem affinidades com aquelle 
do grande Zeus97.

O espaço modificado, urbanizado, é ainda símbolo de 
modernidade, contudo, a valoração do ambiente natural, como 
espaço de paz, tranquilidade é evidente, talvez por ser o que abundava 
na Região Norte, na visão de Língua de Prata e Rocha Moreira, o que 
mais havia na região, deveria ser o mais valorizado.  Apesar de em 
alguns momentos a natureza configurar-se em um problema - como 
na construção discursiva de Edgar Proença e Rocha Moreira, que a 
representavam como um impedimento para a imediata Adesão do 
Pará à Independência do Brasil de Portugal em 1822, em outros é vista 
como algo positivo.  A natureza nas crônicas e nas imagens da revista A 
Semana é apresentada como um elemento racionalmente ordenado 
que naquele momento estava sob o controle do homem amazônico. 
Casam-se imagem e discurso. O conceito de evolucionismo, no 
qual os intelectuais de finais do XIX e início do XX, fundamentaram 
suas interpretações sobre a história brasileira (ORTIZ, 2006, p. 36), 
embutido nas imagens e na visão de Rocha Moreira e Edgar Proença, 
aparece neste momento de definição da nacionalidade brasileira, 
como algo consumado. Desse modo, o homem amazônico teria 

97  O BOSQUE. A Semana, 7 de jul. de 1923.
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galgado todos os degraus da evolução, estando apto a contribuir com 
o desenvolvimento da Nação.  

Nas páginas d’A Semana estavam presentes também os 
elementos que explicitavam a condição da cidade de Belém como 
território do moderno. Durante toda a comemoração, os eventos 
foram comentados na coluna Chronica Azul, assinada por Clélia 
Sulmar, uma adolescente. Pensemos na simbologia do uso de 
uma adolescente como participe do processo de comemoração e 
afirmação de uma independência festejada. Seria, então, o novo ou 
moderno festejando o que se pretendia afirmar como o consolidado.  
Clélia Sulmar narra o caos que se tornou o trânsito da Belém 
moderna de então, argumentando que foi “um custo para tomarmos 
um bonde, Belém inteira descia para a festa. Fomos de automóvel, 
porque ‘papae’ se aborreceu de esperar. Eu recordei o dia do 
Círio98”. Retrata também a elegância dos prédios locais, que, em sua 
narrativa utilizavam espelhos, vidros, materiais que representavam a 
modernidade arquitetônica para a época99.

Clélia Sulmar destacava ainda a importância da juventude, 
“Vi também a passeata infantil. Belém tem tanta ‘creança!’ ‘Papae’ 
disse que era uma geração que se levantava. Achei bonita a ‘phrase’ e 
concordei100.” Note-se que não é a opinião de uma adolescente, mas 
a de seu pai, um homem experiente, logo, digno de crédito. Na visão 
que a colunista buscava propagar, o estado do Pará estava pronto para 
continuar trilhando os caminhos da modernidade e do progresso, 
estando inclusive pronto para defender o território nacional, se assim 

98  A Semana. Belém, 25 de ago. de 1923.
99  A semana. Belém, 11 de ago. de 1923. 
100  CHRONICA AZUL. A Semana, 25 de ago. de 1923.
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fosse necessário. Para demonstrar isso, ela ressalta: “quanto soldado 
tem nossa pátria, só aqui no Pará é um colosso. O estrangeiro há de 
concordar que somos grandes em tudo. Há de certo sentir o nosso 
valor quando fitar os batalhões deslizando101”.

Nas páginas de A semana, os intelectuais locais criaram 
imagens do estado do Pará associadas ora ao tradicionalismo, ora a 
vanguarda. Na representação dessa porção da nação brasileira havia 
o mundo natural que conferia beleza, paz, harmonia e riqueza para 
o Brasil, mas havia também o desenvolvimento, a modernidade e a 
disposição para contribuir com o desenvolvimento da nação.

5 CONCLUSÃO

As vozes contidas no interior da revista A Semana construíam 
visões divergentes, pois embora, em tese, os articulistas que 
escreviam neste periódico formassem uma classe102, seus inscritos 
deixavam claro que havia entre eles discordâncias de ideias. O espaço 
da revista foi usado como o locus privilegiado para a construção 
e afirmação de suas identidades sociais e individuais, enquanto 
intelectuais interessados na estruturação de uma nova ordem urbana 
na sociedade brasileira que vinha se consolidando desde finais do 
século XIX. 

A geração de intelectuais da primeira metade do século XX, 
contudo, ambicionava definir o que era ser brasileiro, uma vez que 
nas bases em que a nação fora construída, o povo brasileiro seria 
sempre um porvir, composto de homens e mulheres inacabados, 

101  A Semana. Belém, 25 de ago. de 1923.
102  Sobre a análise de grupos sociais que se reconhecem enquanto uma 
classe, ver: WILLIAMS, 1999.
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um projeto sempre voltado para o futuro (BRESCIANE, 2007. p. 12). 
Em função disso, durante a década de 1920, sobraram manifestos 
reclamando uma identidade nacional brasileira ou denunciando a 
suposta ausência dessa identidade.

A promoção das efemérides de 1922 e 1923 na revista 
A Semana sugere que, apesar do poder oficial e a elite local não 
possuírem uma visão convergente sobre quais qualidades o povo 
brasileiro deveria encerrar em si para ser digno da nação e vice-
versa, neste momento de construção dos elementos definidores e 
caracterizadores das categorias povo e nação, ambos trabalharam 
em prol de uma causa comum. Mesmo que muitas vezes as visões 
apresentadas sobre os problemas que necessitavam ser equacionados 
ou os conceitos que precisavam ser definidos, fossem divergentes, 
possuíam um ponto convergente - consolidar e projetar para o Brasil 
a imagem do Pará como estado moderno e passível de investimentos 
financeiros, principalmente no sentido nação-região. 

Se a comemoração pleiteia exorcizar o esquecimento, 
como afirma Lúcia Lippi Oliveira (1989, p. 174), e sendo a nação 
uma “comunidade política imaginária” (ANDERSON, 2008) que 
necessita da memória coletiva para construir-se, os intelectuais que 
colaboravam com a revista A Semana buscaram definir a imagem de 
nação que almejavam, sem perder de vista a necessidade de construir 
a identidade regional amazônica, partindo de problemas da Região 
Norte, como a grandeza da natureza, mas estando perceptivelmente 
inteirados das discussões que ocorriam no resto do país, sugerindo 
que havia circulação de ideias dentro território nacional. Para 
tanto, envolveram-se nas comemorações idealizadas pelo Estado, 
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comentando-as e problematizando nas páginas da revista o que era 
ser povo na Amazônia, que, por analogia, para eles, era também ser 
brasileiro. Os debates apresentados nas páginas da revista sugerem 
também que os intelectuais d’A Semana, possuíam intenções político-
pedagógicas de reconstruir a memória sobre os fatos históricos 
ligados a Adesão do Pará e a Independência do Brasil, envolvidos que 
estavam com as necessidades político-sociais do período que pedia a 
criação do sentimento de identidade e unidade nacional.
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LITERATURA, ARQUIVO E MEMÓRIA: OS ACERVOS PESSOAIS DE 
ESCRITORES AMAZÔNICOS COMO PATRIMÔNIO CULTURAL 

Alessandra Regina e Souza Mafra
Renato Aloizio Oliveira Gimenes

Resumo: O presente capítulo apresenta uma análise sobre 
a importância dos acervos pessoais de escritores como patrimônios 
culturais, de interesse coletivo para a memória histórica de uma so-
ciedade. Entende-se que esses acervos constituídos, em geral, ao 
longo da vida dos escritores, sejam coleções compostas por itens 
variados, como cartas, recortes de jornais, originais de romances, 
bibliotecas pessoais, partituras, entre outros documentos e objetos, 
cuja existência ultrapassa em muito uma dimensão de culto à me-
mória pessoal de um autor visto de forma apartada de seu tempo e 
história. Ao ser preservada uma massa de documentos coletada ao 
longo de uma vida, esses acervos fornecem pistas preciosas a uma 
série de questões importantes para a construção de estudos históri-
cos que elucidem a relação desses escritores com o seu público, com 
os debates políticos, históricos e artísticos de sua vida, e como suas 
obras foram construídas em diálogo com a sociedade de seu tempo. 
Partindo desses pressupostos, da análise dos documentos históricos 
dos acervos e coleções pessoais realizadas, é possível mapearmos o 
perfil dos seus leitores e leitoras, da relação que o escritor estabelece 
com seu público e seus interlocutores. Além disso, se consideramos 
que a literatura não se limita ao sinônimo de cânone, mas que com-
porta uma dimensão da memória, torna-se possível pensar a relação 
entre acervos de autores enquanto Patrimônio Cultural, uma vez que 
podemos ampliar essa discussão ao acervo, ao arquivo, e a um con-
junto de documentos importantes para a preservação de toda uma 
memória do feito e da produção de um corpo de obras literárias. O 
propósito deste texto recai na interpretação da produção de dois in-
telectuais amazônicos do século XX: Vicente Salles e Dalcídio Juran-
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dir, a partir de seus respectivos acervos e da problematização dos 
conceitos de memória e de patrimônio.

Palavras-chave: Patrimônio. Memória. Vicente Salles. Dalcí-
dio Jurandir.

1 INTRODUÇÃO

Quando buscamos analisar uma obra, ou mesmo várias obras 
de um determinado autor, alguns elementos se fazem importantes, 
procurar conhecer a sumária biografia de quem a escreveu, atentan-
do para as influências que o autor recebeu e o contexto histórico de 
sua produção, seria o primeiro deles. Neste sentido, abordar uma 
produção intelectual requer, antes de qualquer coisa, um estudo so-
bre a trajetória pessoal do autor, no intuito de buscar conhecer suas 
motivações, experiências, seu engajamento, permitindo assim uma 
compreensão mais densa das obras publicadas, lidas, criticadas, ana-
lisadas. Por outro lado, caso o historiador tenha a oportunidade de 
acessar um acervo pessoal, uma coleção, ou a biblioteca deste deter-
minado intelectual, as possibilidades se multiplicam. Partindo desses 
pressupostos, deve-se considerar que quando falamos em textos lite-
rários, trata-se de livros e textos constituídos como objetos históricos 
dos acervos e coleções pessoais e, adentrando nesse mundo, torna-
se possível mapearmos o perfil dos seus leitores e leitoras, enfim, do 
seu público. 

Nestes termos, trataremos de dois intelectuais amazônicos 

do século XX: Dalcídio Jurandir e Vicente Salles e suas vastas produ-

ções. O primeiro, nascido no interior do Pará, na Ilha do Marajó, em 

10 de janeiro de 1909, tornou-se o grande romancista da Amazônia, 
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atuando como jornalista e crítico literário. Seus romances apresen-
taram personagens marcantes de uma sociedade local, como negros 
e mulatos, a exemplo do romance Marajó, publicado na década de 
1940. O segundo, pesquisador, folclorista, historiador, antropólogo, 
entre tantas outras funções que desempenhou ao longo de sua vida. 
Nascido no interior do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novem-
bro de 1931, Vicente Salles teve uma vida intelectual bastante mo-
vimentada e se tornou leitura obrigatória para aqueles que estudam 
ou pensam em estudar a música, o folclore e o negro na Amazônia.

 Este capítulo está constituído da seguinte forma: ini-
cialmente, tecemos considerações de caráter metodológico sobre a 
relação entre acervos pessoais e a construção da obra de um escri-
tor. Em seguida, discutimos, ainda que de forma breve, a condição 
destes acervos como patrimônio cultural para a memória das artes 
e da produção cultural. E, finalmente, apontamos a importância do 
legado literário presentes nas obras de Dalcídio Jurandir e de Vicente 
Salles, denotando o valor destes acervos para a memória da própria 
Amazônia.

2 O ACERVO PESSOAL COMO MEMÓRIA DO TRABALHO DOS 
ESCRITORES

 O entendimento mais geral que o público possui da 
literatura é que ela é uma atividade realizada por homens e mulhe-
res especiais, os escritores. Tomados muitas vezes por geniais, ex-
cêntricos, quando não loucos, as idiossincrasias dos escritores quase 
sempre são retratadas como estereótipos. Se podem ser estranhas, 
engraçadas, ou trágicas, o fato é que, ao nos concentrarmos nas idea-
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lizações e mitos construídos em torno das personas dos escritores, 
nos afastamos do que caracteriza, propriamente, o trabalho desses 
homens e mulheres. Ora, o que caracteriza esse trabalho da escri-
tura? Inicialmente, tomamos a definição estabelecida por  Antoine 
Compagnon (1996), que vê o trabalho do escritor, sobretudo, como 
um contínuo trabalho  sobre o papel: tomar o lápis ou a caneta, ra-
biscar rascunhos e mais rascunhos, coletar citações, tomar notas de 
leituras, ou da observação direta do cotidiano; postar-se em lugares 
públicos, prestando atenção da linguagem das pessoas na rua, mui-
tas vezes à cata de um personagem; enfim, observar o mundo se-
lecionando situações, acontecimentos, fatos, personagens, retalhos 
de linguagem que serão transpostos para o papel, emendados em 
citações, escritos e reescritos até que o texto esteja pronto, ou até 
que o escritor não aguente mais trabalhar sobre ele.

 Seja sobre o papel físico, seja usando intensamente o 
teclado de um computador e a tela dos modernos editores de texto, 
escrever é sempre realizar, de várias formas, um trabalho duro com 
as palavras, tendo o papel com campo de criação e de batalha.

 O trabalho do escritor deixa rastros. O mais visível e 
conhecido deles são os textos publicados: os livros, os artigos de jor-
nal, as entrevistas transcritas nas revistas, ou exibidas em vídeo; as 
aulas tornadas públicas, as conferências dadas à leitura do público. 
Mais recentemente, as postagens em blogs pessoais ou institucio-
nais; o roteiro de teatro que se transforma em uma peça encenada, 
o roteiro de um filme que é transposto para a tela do cinema. Entre-
tanto, os textos dados à publicação são apenas uma dimensão do 
trabalho do escritor, aquele que foi finalizado, passou pelo crivo de 
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quem o escreveu, de uma editora e de seus profissionais, enfim, de 
um complexo industrial e comercial de produção de textos, do qual 
participam uma ampla comunidade de leitores103. Aqui, o escritor - 
aquele que gasta grande parte de sua vida trabalhando duro para 
redigir textos - aparece em sua faceta mais visível, mais comum. O 
escritor se transforma em um autor, aquela figura que colhe os lou-
ros do trabalho, as críticas, aquele que será pago pela editora, que 
poderá assumir um pseudônimo, em suma, aquele que assume a res-
ponsabilidade pública perante o que escreveu, pelo que pensou, pelo 
que disse ou quis dizer perante os seus leitores104.

 Mas os textos publicados não são, nem de longe, os 
únicos rastros deixados pelos escritores. Para cada artigo redigido, 
para cada livro finalizado, uma quantidade enorme de páginas foi 
deixada para trás, amassadas, rasgadas, guardadas em armários, ou 

103  Roger Chartier (1998) chama a atenção para o fato de que a produção do 
livro não se dissocia de um circuito de produção e consumo que envolve os auto-
res e os leitores. Em outras palavras: escritores produzem manuscritos, produzem 
textos originais que serão trabalhados por revisores, editores, que transformarão 
esse original em um livro que, por sua vez, será consumido por leitores. Dessa for-
ma, a relação estabelecida entre um escritor e seus leitores é perpassada por uma 
série de mediações que influenciam no processo de recepção de sua obra. Esses 
leitores consumidores, por sua vez, produzem juízos, conclusões, realizam todo um 
trabalho de produção de sentido e de construção de novas interpretações e com-
preensão sobre uma obra, como é o caso dos críticos literários. Por mais que um 
escritor, em princípio, tenha autonomia de construção de sua obra, a presença de 
um circuito de produção e consumo dos livros, bem como da existência de leitores, 
é um fator que incide sobre a criação.
104  Para Michel Foucault (2001), o autor não é exatamente uma pessoa, mas 
uma função, ou seja, aquele que responderá por uma obra, que será responsabi-
lizado pelo que vier a dizer, que receberá a atribuição de autoria por algo que foi 
escrito, em um determinado tempo. Diferente de uma pessoa, um autor é uma 
construção temporal e histórica, cujas regras de atribuição - ou de exercício de 
função - são historicamente variáveis.
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em pastas esquecidas em algum lugar de um disco rígido de compu-
tador, em um e-mail, talvez, algum pen drive, ou antigos disquetes. 
Uma quantidade enorme de trabalho foi dispendida, de livros com-
prados e consultados, de notas, de fichamentos, de esboços e ver-
sões de livros que foram reescritas três, quatro ou mais vezes. Este 
trabalho invisível aos leitores, guardados em bibliotecas, escritórios 
atulhados, constituem uma memória da dimensão desse trabalho, 
corporificada nos acervos pessoais desses escritores.

 A preservação dos acervos pessoais de escritores ul-
trapassa a dimensão de um “culto” à memória ou à personalidade 
de uma pessoa em particular. Podemos compreendê-los como uma 
parte importante da própria obra de um autor, se entendermos por 
obra não somente o que foi publicado, e sim os vestígios materiais do 
trabalho de vida de uma pessoa que se dedicou a articular conheci-
mentos e narrativas construídas a partir de materiais de linguagem, 
da experiência coletiva de sua comunidade. Nesse sentido, a preser-
vação de acervos pessoais de escritores, em especial de escritores da 
Amazônia, nos remete a uma articulação possível entre a literatura 
e o patrimônio cultural, e a um questionamento sobre as relações 
estabelecidas entre estes domínios.

3 PATRIMÔNIO E LITERATURA: A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS 
PESSOAIS

 Como podemos articular a relação entre patrimônio 
cultural e literatura? Não se trata de uma relação simples e que, aqui, 
trataremos de uma forma inicial, parcial.

 Inicialmente, precisamos pôr em perspectiva a rela-
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ção entre patrimônio e literatura, produzindo um estranhamento en-
tre estes dois domínios. Um exame inicial das relações entre estes 
dois campos necessita considerar dois aspectos: a) Considerando a 
materialidade dos acervos de escritores, que tipo de memória teste-
munham? O que as coleções e objetos pessoais de escritores têm a 
nos dizer sobre as culturas, sobre o tempo histórico aos quais perten-
cem? b) Que tipo de memória a literatura encerra? Qual a relação en-
tre os acervos pessoais e a produção literária? c) Qual a importância, 
do ponto de vista público, da conservação destes acervos?

 Aqui cabe esclarecermos o que compreendemos por 
literatura. Sem dúvida, falamos dos textos literários propriamente 
ditos, dos livros como objetos históricos, dos acervos e coleções de 
documentos referentes à vida e à obra de um escritor. Pois quando 
pensamos em obra a partir de uma concepção ampliada, como nos 
referimos anteriormente, o conjunto de documentos que diz respeito 

ao processo mesmo da escritura, do trabalho de produção do texto, 

da criação literária e à dimensão memória social que é selecionada 

durante a elaboração do texto ficcional, deve ser considerada tam-

bém como obra.

Desta maneira, compreendemos, de início, que a existência 

dos acervos de escritores possui um valor de testemunho das condi-

ções do processo criativo das obras, mas também dos materiais aos 

quais os escritores puderam entrar em contato para a elaboração de 

suas criações, sejam elas estudos acadêmicos, ensaios ou narrativas 
que se direcionam à fantasia de seus leitores. Em suma, ao trabalho 
próprio da ficção, no sentido de seleção de outros textos, de situa-
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ções, de formas de linguagem oral e escrita que são transpostas e 
reorganizadas no espaço da escrita.

Assim, ao entrarmos em contato com um acervo pessoal, 
o que temos, em princípio, é um importante conjunto sobre como 
uma individualidade tratou de produzir obras a partir de processos 
de seleções de materiais, de formas de falar, de cantar, de sentir, de 
expressar, em suma, de formas de viver de seu tempo, ou de tem-
pos passados. Esses materiais são, eles próprios, memórias de expe-
riências entremeadas do escritor com as outras pessoas, sejam de 
seu círculo íntimo, sejam de seus leitores. A partir deles, podemos 
compreender as relações que os escritores estabelecem com o seu 
próprio mundo, com os outros, e podemos entender de que forma se 
constituem os referentes de sua obra.

Isto porque as obras ficcionais são, inicialmente, produtos 
de escolhas e de seleções que os escritores realizam de situações, de 
textos, de formas de linguagem e de experiência do mundo que ele 
compartilha com seus leitores. Nas palavras de Wolfgang Iser (1996, 
p. 16),

Como produto de um autor, cada texto literário é uma 
forma determinada de acesso ao mundo (Weltzuwen-
dung). Como esta forma não está dada de antemão 
pelo mundo a que o autor se refere, para que se impo-
nha é preciso que seja nele inserido. Inserir não signifi-
ca imitar as estruturas existentes de organização, mas 
sim decompô-las. Daí resulta a seleção, necessária a 
cada texto ficcional, dos sistemas contextuais preexis-
tentes, sejam eles de natureza sócio-cultural ou mes-
mo literária. A seleção é uma transgressão de limites 
na medida em que os elementos do real acolhidos pelo 
texto se desvinculam então da estruturação semântica 
ou sistemática dos sistemas que foram tomados. Isso 
vale tanto para os sistemas contextuais, quando para 
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os textos literários a que novos textos se referem.

Em acordo com Iser, cada escritor constrói uma via de aces-
so ao mundo, uma maneira de reorganizá-lo, em dispô-lo de uma 
determinada forma. Este é o trabalho da ficção, o trabalho a que os 
escritores se dedicam intensamente sobre os seus papéis: o trabalho 
de tomar elementos do mundo dos leitores, sob as mais variadas for-
mas, retirá-los de suas situações originais para devolver, sob a forma 
de textos, aos seus leitores, acentuando, criticando, esclarecendo, 
a partir do trabalho da ficção, o que ocorre no tempo histórico, no 
conjunto de relações sociais as quais tanto o escritor quanto seus 
leitores estão imersos.

Ora, dessa perspectiva, cada acervo se constitui como um 
arquivo, um conjunto maior ou menor de coleções fragmentadas e 
diversificadas, que cada um dos escritores colheu das experiências 
de seu mundo, e como, a partir desses referenciais, construiu o tra-
balho de ficção com o qual buscou interferir na percepção que seus 
leitores tinham do mundo. Podemos, desta forma, começar a res-
ponder inicialmente às perguntas realizadas anteriormente: 

•	 Os acervos dos escritores não são apenas coleções de objetos 
pessoais que testemunham as singularidades, preferências, 
ou gostos de quem os criou. Ao se constituírem como arqui-
vos do trabalho de ficção, esses acervos se transformam em 
coleções que dizem respeito a como aquele autor daquelas 
obras selecionou, em sua escritura, aspectos de seu mundo e 
de seu tempo, e os reorganizou para os seus leitores. Memó-
ria da produção ficcional, portanto, no qual podemos perce-
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ber as ligações do texto escrito com os seus referentes. 
•	 Igualmente, os conjuntos de acervos preservam uma me-

mória documental de enorme importância para o presente. 
Um escritor, em seu trabalho árduo, coleta, em suas notas, 
fichamentos, coleções, uma quantidade significativa de infor-
mações sobre seu tempo, sua cultura, sobre sua coletividade. 
Cada biblioteca específica, cada anotação, cada conjunto de 
fotos, cada gravação ou transcrição de conversas realizadas 
com outras pessoas faz preservar uma memória que se apre-
senta profundamente vinculada ao seu tempo histórico, à 
vida de sua coletividade.

Assim, o que entendemos por literatura existe como uma 
produção contínua de uma série de agentes: os escritores e o tra-
balho da escritura; a produção, a edição e a comercialização destes 
textos e; a recepção das comunidades de leitores que, ao realizarem 
as leituras, também atingem o contínuo ato da reconstrução de co-
nhecimentos e sentidos proporcionados pelas obras literárias, no 
momento em que são lidas.

Torna-se possível perceber a importância dos acervos pes-
soais de escritores: eles permitem pensar a dimensão do percurso 
criativo de um escritor, na medida em que podemos acessar o que 
estes homens e mulheres liam, os assuntos que os preocupavam em 
um determinado momento histórico, a forma como observavam, 
pensavam, apreendiam o mundo de sua época, mundo que era de-
les, de fato, mas também compartilhado com os seus leitores. Ao 
observarmos o processo de composição desses trabalhadores e tra-
balhadoras das palavras, deixamos de ter uma percepção idealizada 
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de suas atividades para apreendermos uma dimensão humanizada 
de suas realizações.

Podemos entender, a partir das coleções de documentos 
destes acervos, as transformações pelas quais passaram o processo 
de seu pensamento, de sua criação. Permite compreender a seleção 
de materiais e as escolhas que norteiam a produção de sua narrativa. 
E esta seleção de materiais, preservada nas notas de trabalho, nas 
cartas, nas versões que uma obra adquire ao longo de sua redação, 
preservam uma memória que é coletiva, posto que são aspectos, si-
tuações, falas, formas de linguagem e os registros de acontecimentos 
recolhidos do mundo pelos escritores. 

Com relação a este aspecto, o acesso aos originais deixados 
por escritores serve, em princípio, para os estudos relacionados ao 
entendimento de como uma obra foi feita, domínio, em geral, liga-
do à Crítica Genética. Mas a importância de um acervo ultrapassa 
esse aspecto: a maioria dos trabalhos de escritura de textos não é 
feito sem uma grande pesquisa prévia, sem um processo de estudo 
e de conhecimento ou, ao menos, de organização de todo um mate-
rial preparado antes ou ao longo do processo de composição. Este 
material todo, por si, já se constituiu em um trabalho de seleção de 
memórias que serão reorganizadas, redispostas, pelo trabalho da es-
critura sobre o papel.

Estas observações nos permitem, assim, apresentar res-
postas iniciais para as questões que nos propusemos. A literatura se 
constitui, ela própria, em sua dimensão criativa, de produção de tex-
tualidade e de leitura, em uma das mais poderosas formas de preser-
vação, conservação, transmissão e recriação de memórias já produzi-
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das pela humanidade. A produção de um romance, ou de um estudo, 
se constitui em uma operação que, embora autoral, é feita a partir de 
elementos coletivos: a língua, o vocabulário, registros de oralidade, 
enfim, todos os procedimentos que pertencem ao processo de sele-
ção de elementos da realidade comum aos leitores e escritores que 
aludimos há pouco. A memória, no fundo, é um dos componentes 
fundamentais agregados aos procedimentos de ficção, tanto para a 
composição de textos literários quanto para a produção de textos 
científicos.

4 DALCÍDIO JURANDIR: EXPERIÊNCIA DA AMAZÔNIA, ACERVO E 
MEMÓRIA

 Até a primeira década dos anos 2000, a crítica literária 
tendeu a ver a obra de Dalcídio Jurandir Ramos Pereira (1909 – 1979) 
como um escritor que ocupa uma posição secundária nas letras brasi-
leiras. Mais precisamente, pertencente a um “regionalismo menor”, 
nas palavras de Alfredo Bosi, ainda que este reconheça que, dentro 
deste segmento, Dalcídio Jurandir era o “mais complexo e moderno 
de todos” (1994, p. 478). Esta caracterização da obra dalcidiana vêm 
sendo revista, especialmente por todo um trabalho de reavaliação da 
História da Literatura no país, em particular nas mudanças de padrão 
de recepção dos textos literários   produzidos sobre a Amazônia. Par-
ticularmente as contribuições da História e dos estudos provenien-
tes da Estética da Recepção vêm ajudando a reposicionar a obra de 
Dalcídio Jurandir como portadora de uma memória social e coletiva 
muito importantes para a compreensão das representações sociais e 
para a modernização da cidade de Belém do Pará, no início do século 
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XX105, em especial desvelando as mudanças nas sensibilidades e das 
percepções de mundo, expressas, por exemplo, em seus persona-
gens106. 

Essa revalorização do escritor e de sua obra, por sua vez, 
muito devem às pesquisas realizadas em seu acervo pessoal, organi-
zado originalmente pelo próprio autor, e que hoje se encontra tanto 
com a família do escritor, constituído sob a forma do Instituto Dalcí-
dio Jurandir, como em fundo documental depositado na Fundação 
Casa de Rui Barbosa, sob consignação. Suas publicações na imprensa, 
realizadas ao longo de sua vida, também se encontram em acervos 
das seguintes instituições: Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ); Biblio-
teca Nacional (RJ); Hemeroteca do Centro Cultural Tancredo Neves 
(Belém/PA); acervo da Academia Paraense de Letras (Belém/PA). 
Por fim, uma menção especial deve ser dita à sua correspondência 
pessoal, que se encontra em dois fundos documentais: na UNAMA, 
que abriga a sua correspondência específica com Maria de Belém, 
105  Deve-se destacar todo o esforço realizado por Gunter Karl Pressler, Paulo 
Nunes, Josse Fares, Marli Furtado, pela SECULT, pelo Instituto Dalcídio Jurandir, 
pela Universidade da Amazônia e pela Fundação Casa de Rui Barbosa na produção 
de eventos e publicações que foram fundamentais para a recuperação da memória 
do escritor e de sua obra. Em especial, ver o quadro de recepção realizado por 
Gunter Karl Pressler que sintetiza as obras publicadas sobre Dalcídio até 2006, in. 
NUNES, Benedito, PEREIRA, Ruy, PEREIRA, Soraia Reolon, 2006, p. 264 a 266. O 
número de trabalhos realizados em níveis de graduação e pós-graduação, em uni-
versidades como a UFPA (que dedica temas de pesquisa em suas linhas de pós-gra-
duação em Letras), na UERJ, na UNAMA e na UNICAMP têm crescido, desde então. 
Apontamos este crescimento neste capítulo, embora, por questões de limite e de 
nos mantermos em nosso assunto, não possamos, por agora, atualizar este quadro 
de recepção da obra de Dalcídio Jurandir.
106  Para uma leitura dessas transformações subjetivas, tomando por exem-
plo o personagem Alfredo e suas emoções e crises no romance Belém do Grão-Pa-
rá, e como esta se relaciona com as transformações ocorridas na capital, ao longo 
dos anos 1910-1920, ver Gimenes (2017, p. 69-85).
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filha do poeta Bruno de Menezes, e o seu acervo de correspondência 
pessoal com outros escritores, familiares e amigos, que se encontra, 
neste momento, no Fórum Landi, da Universidade Federal do Pará.

Em princípio, uma contribuição que deve ser apontada foi 
a publicação do livro Dalcídio Jurandir, romancista da Amazônia: li-
teratura e memória, organizado por Benedito Nunes, Ruy Pereira e 
Soraia Reolon Pereira. Publicado em parceria da Secretaria de Cultu-
ra do Estado do Pará (SECULT/PA) e a Fundação Casa de Rui Barbosa, 
este livro se constituiu, desde seu aparecimento em 2006, em uma 
referência obrigatória para os estudos sobre o escritor e sua obra, 
desde então. No que pese o crescimento de estudos, antologias, en-
saios, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado 
em áreas como História, Ciências da Religião, Antropologia e Letras 
terem, em parte, deixado o conteúdo deste livro datado, ainda hoje 
é fundamental a consulta a esta obra para que aspectos importantes 
da sua escritura sejam compreendidos.

Podemos dizer que a publicação de Dalcídio Jurandir, roman-
cista da Amazônia se constitui em um momento-chave da história da 
obra de Dalcídio, quando um trabalho colaborativo de estudiosos, 
familiares, amigos e do Estado convergiram para produção de um pa-
trimônio literário reconhecido como fundamental para a memória do 
Pará e da Amazônia. Em outras palavras, de “regionalista menor”, a 
obra de Dalcídio passa a ser reconhecida oficialmente como patrimô-
nio cultural amazônico.

Neste sentido, o conceito de Obra, em sua dimensão ampla, 
como apontamos, desempenha um papel fundamental. No proces-
so de reconhecimento da importância desta memória, e mesmo de 
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sua oficialização na qualidade de patrimônio cultural, não é possível 
compreender a dimensão da construção da obra dalcidiana sem uma 
apreciação dos materiais existentes em seu acervo pessoal.

Tomemos, por exemplo, a existência de sua correspondên-
cia pessoal. Benedito Nunes, Soraia R. Pereira e Ruy Pereira (2006) 
destacam que o exame da correspondência permite a compreensão 
do processo criativo do escritor, realizado a partir de dois hábitos co-
tidianos cuidadosamente realizados:

1. As anotações cuidadosas de suas viagens realizadas, mui-
tas vezes por motivos profissionais, e que são expressas na corres-
pondência de Dalcídio Jurandir com os seus familiares. Podemos en-
tender que Dalcídio Jurandir se mantinha, durante as viagens, em 
permanente estado de criação, procurando observar e tomar notas 
de tudo o que via, das emoções que sentia, das possibilidades nar-
rativas que o contato com o mundo amazônico, em sua diversidade, 
lhe abria.

A correspondência destacada e citada por Nunes, R. Pereira 
e S. Pereira apresenta bem este processo criativo. Após um período 
de prisão entre os anos de 1937 e 1938, Dalcídio Jurandir trabalhou 
em Salvaterra como inspetor escolar, posteriormente, seguindo à 
Santarém, para trabalhar no processo de recenseamento da popu-
lação. Durante uma de suas viagens, Dalcídio escreve à sua esposa, 
Guiomarina:

Andei de motor de Faro a Juriti. Pernoitei, vi 
carapanãs, ouvi histórias de cobras grandes 
e vi montanhas, as selvagens montanhas da 
Amazônia. De forma que voltei à poesia. Tenho 
alguns poemas feitos a bordo. Nem papel eu 
tinha. Sabes a minha vida desarrumada. Mas 
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que encanto nisso! E a bordo, no passadiço, na 
minha rede solitária pensei em você, nos dois 
filhos, em todos de casa e pensei nos poemas 
que poderia escrever. Que pena! Perdi-os qua-
se todos! Eu na rede, sem papel, sem lápis, fui 
fazendo poesia. E a poesia, como disse um poe-
ta, voltou à sua origem. (…)
Antes de chegar a Alenquer o navio foi embar-
car castanha num barracão. E vi caboclas lavan-
do as castanhas. Batem com a castanha num… 
esqueci o nome agora, para tirar o cisco e car-
regam para lavarem separando as castanhas 
boas. Caboclas de dentes magníficos (…). Agora 
com a queda da castanha devido à guerra, a mi-
séria aumenta. Que poesia para o Capitalismo. 
Fiquei gostando angustiadamente desta huma-
nidade estropiada e frebrenta da Amazônia (…).
15 dias assim. Me fizeram um grande bem. 
Pena que não tenho máquina fotográfica. Te 
mandaria os lagos, os rios, os patos brabos, as 
marrecas, os jacarés, os crepúsculos nas mon-
tanhas, mulheres e curumins, igrejas e pon-
tões, motores e montarias (…).
Estou bem, 62 quilos. O mesmo. Meu romance 
me espera. Mas tenho trabalho do Censo (...)107.

 Dalcídio Jurandir sempre enfatizou que sua obra retra-
tava a vida de um homem que viveu na Amazônia, o que nos reme-
te diretamente à sua experiência. Seu acervo pessoal, desta forma, 
compreende um registro fundamental desta experiência formada 
através das notas, poemas, cartas que registram seu deslocamento 
pela região, que o marcam profundamente tanto pelo contato com 
a paisagem quanto pelo testemunho do drama vivido pelos traba-
lhadores locais. Essa experiência da Amazônia é fundamental para 

107  Carta de Dalcídio Jurandir para sua esposa, Guimarina, datada de 1940 
(NUNES, Benedito, PEREIRA, Ruy, PEREIRA, Soraia Reolon, 2006, p. 162-163).
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a compreensão de sua produção: são as paisagens amazônicas que 
se apresentam em seus livros, em sua diversidade – mundo urbano, 
campos do Marajó, grandes rios e baías que cortam o Pará. Assim 
como as pessoas, em suas relações de trabalho, em sua linguagem, 
em suas crenças e fazeres cotidianos.

 A experiência das viagens, descritas em suas cartas, 
também são importantes para entender outra dimensão dos escritos 
de Dalcídio Jurandir: a sua produção jornalística. Temos um exem-
plo claro dessa ligação entre as viagens e sua escrita em sua matéria 
de estreia para a revista Diretrizes, em 1942, ano em que Dalcídio 
se muda em definitivo para o Rio de Janeiro e onde exerce intensa 
atividade de militância e de jornalismo. Nesta matéria, Dalcídio men-
ciona a mesma viagem realizada em 1940 antes, por Breves, na Ilha 
do Marajó, e na região do Baixo Amazonas. Se na carta à esposa ele 
se indigna com a miséria dos trabalhadores e ironiza este estado de 
penúria - “que poesia para o Capitalismo” -, a experiência da viagem 
aparece agora como reportagem, em tom de testemunho e reflexão:

(…) Seu drama é sofrido silenciosamente, som-
briamente, entre as febres, os duros trabalhos 
da lenha, as caminhadas soturnas pelos serin-
gais e ao trilho nos serradais onde pode haver 
onça ou no mínimo uma sucurijú. Sua econo-
mia é apenas a de sabão, do querozene, da 
alfacinha e do tabaco. Suas barracas são com 
os mucambos. E tristes procuram as farras na 
boca do rio onde há uma casa mais espaçosa 
para a dansa e ali, até de madrugada, bebem e 
dansam e voltam naquele seu jeitão de sempre 
como se nada lhes acontecesse, admiráveis de  
resistência, nunca indolentes, sempre capazes 
de qualquer serviço. A indolência do caboclo 
é um mito. (…) Mas agora que se intensifica a 
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produção dos seringais na Amazonia, esse povo 
é insuficiente em quantidade para a ocupação 
dos seringais abandonados e nativos. (…) Não 
basta conduzir gente para ocupar os seringais. 
Torna-se necessario fixar o seringueiro à terra 
e acomodá-lo aos novos meios que a vida lhe 
oferecem. Atirar uma multidão de trabalhado-
res e famílias à regiões insalubres como certas 
regiões da Amazonia – principalmente no Baixo 
Amazonas – é condená-los à morte e não que-
rer borracha (…)108.

A menção a toda a exploração e a situação de exploração e 
pobreza do povo no Baixo Amazonas retorna no artigo de Dalcídio 
Jurandir para Diretrizes, dialogando com suas impressões pessoais 
constantes em sua correspondência. A mesma experiência de viagem 
lhe marca profundamente, sendo figurada tanto como correspondên-
cia íntima e como reportagem.  No acervo de documentos pessoais 
e de textos escritos, percebemos a conexão criativa que correspon-
dência e jornalismo possuem na vida e na obra de Dalcídio Jurandir.

2. Seu acervo pessoal também compreende um conjunto de 
pesquisas feitas a partir de leituras e fichamentos realizados pelo au-
tor. Sua correspondência, conforme também notam Nunes, R. Pereira 
e S. R. Pereira, nos permite compreender como a leitura, a pesquisa e 
o diálogo são atividades fundamentais para que o escritor continue a 
produzir seus livros, conforme se vê em carta de 1958, endereçada ao 
irmão Ritacínio Pereira, quando Dalcídio pede materiais sobre a região:

Rio, 22 de janeiro de 1958
Ritacínio,

108  JURANDIR, Dalcídio. O drama do seringueiro não é lenda da Cobra Gran-
de. In Diretrizes, 15 de janeiro de 1942, pg. 35.
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 (…) Eu queria que me falasses com alguma 
pessoa da Snapp a respeito do seguinte: que 
me arranjasse um mapa de rios navegáveis, os 
cursos de navegação dos gaiolas do Muaná, es-
treitos de Breves, Baixo Amazonas, sobretudo 
das zonas de Curralinho, Breves, etc.  Gostaria 
dos nomes de rios e seus percursos. Será difí-
cil? Quero isso para itinerário de alguns perso-
nagens meus a bordo de um gaiola. Será muito 
importante que arranjes isso para mim. Até, 
pelo menos, chegar a Breves, naquele labirinto 
de Breves, Mazagão, etc. Me interessam no-
mes, rios, baías, furos, vilas (…)109.

Novamente notamos como a existência do acervo docu-
mental ilumina, em grande medida, o processo de composição da 
escrita, caracterizando como o escritor, em seu trabalho cotidiano 
sobre o papel, acaba por construir um segundo trabalho, que é o tra-
balho de composição da memória: como escrita do romance, e como 
escrita de vida e de trabalho, formada pelos materiais obtidos e pela 
correspondência realizada.

5 VICENTE SALLES E A CONSTRUÇÃO DE UM ACERVO PARA 
AMAZÔNIA E PARA O BRASIL

O folclorista e pesquisador paraense Vicente Salles acumulou 
em seu acervo, o produto de uma vida inteira de pesquisa, uma vez 
que este intelectual preservou não só o que ele escreveu ou utilizou 
para a sua escrita, mas também, aquilo que foi e é produzido a partir 
de seu acervo. Dessa forma, devemos pensar que, um arquivo pes-
soal como o de Salles ultrapassa a dimensão de memória pessoal ou 
de caráter individual, e se constitui por outras inúmeras característi-

109  Idem, p. 164.
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cas, tais como: ideias, opiniões, as relações com o circuito literário ou 
de escritores, publicações, críticas, pesquisas variadas contemplado 
diversos temas, a exemplo das contradições sociais de um determi-
nado espaço.  

O acervo que hoje constitui a Coleção Vicente Salles foi ad-
quirido pela Universidade Federal do Pará, em 1993, e hoje está 
abrigada no museu desta universidade. Podemos encontrar nesta 
coleção uma biblioteca com aproximadamente 15.000 livros e perió-
dicos; recortes de crônicas cotidianas de jornais e revistas; partituras; 
publicações da Editora Guajarina; folhetos de cordel, cartas, assim 
como, fichas bibliográficas e analíticas; filme super8mm; fitas casse-
tes; cartões-postais; fotografias, estampas e desenhos, entre outros, 
ou seja, o que comumente se pode encontrar em um acervo pessoal. 
Dentre as obras raras, é proeminente a coleção completa da Revista 
Brasileira de Folclore, a qual foi editada pela Campanha de Defesa 
do Folclore Brasileiro, em parte sob a coordenação de Vicente Salles. 

Uma coleção, no sentido descrito por arquivistas como Heloí-
sa Belloto, deve ser entendida primeiramente por sua importância 
às pesquisas com arquivos pessoais. Ao falar de arquivos pessoais, a 
autora apresenta algumas variantes da forma que esse tipo de arqui-
vo pode ser utilizado como fonte de pesquisa: Documentação Básica; 
Documentação Alternativa; Documentação Subsidiária e Documen-
tação Paralela (BELLOTO, 1991). Contudo, para fins deste capítulo, 
ela representa a oportunidade de perceber a ligação entre a vida do 
autor, suas obras e aquelas que ele adquiriu, leu e trabalhou ao lon-
go da sua vida. A coleção, nesse sentido, significa mais do que um 
acervo pessoal, no caso de Salles, ela esclarece sobre a relação entre 
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a vida desse escritor e suas pesquisas no campo da cultura popular e 
de tantos outros temas de pesquisa.

Salles nasceu no município de Igarapé-Açu, no Pará, em 27 
de novembro de 1931. Passou boa parte de sua infância percorrendo 
os diversos interiores do Estado em que nasceu. Em Castanhal ficou 
mais tempo, de 1937 a 1946, e foi lá que entrou em contato com 
um dos temas de maior interesse de suas pesquisas, a literatura de 
cordel. Aqui, também, está presente a relação com o interesse que 
seu pai já nutria pela mesma. Porém, foi em Belém, onde chegou 
em 1946, que este gosto se fortaleceu, pois o escritório onde Salles 
começou a trabalhar, quando chegou nesta cidade, localizava-se pró-
ximo a Folheteria Guajarina110, na Travessa Padre Eutíquio, e tudo 
“foi acontecendo naturalmente”, talvez, pelo contato com as leitu-
ras recitadas e cantadas de Castanhal ou talvez, pela facilidade em 
acessar as publicações da folheteria. Nesse momento, ele ainda se 
enquadrava no papel de leitor, para posteriormente se firmar como 
pesquisador e escritor da literatura popular.

Ao chegar a Belém, em 1946, conheceu o poeta, escritor e 
folclorista Bruno de Menezes, que desde muito jovem construiu uma 
ligação forte com as atividades folclóricas da região e, tornou-se 
110  A Guajarina surgiu no Pará em 1914, por iniciativa do pernambucano 
Francisco Rodrigues Lopes. Segundo Vicente Salles, essa editora fundiu dois cam-
pos “aparentemente” opostos: o consumo da literatura sertaneja ou cordel (se-
melhante à nordestina) e a do cancioneiro popular urbano e seresteiro. O período 
de 1939-1945 trouxe dificuldades para a editora, por conta da guerra, tornando a 
publicação irregular, e voltando a ter intensidade em sua produção nos carnavais 
de 1946 e 1947. Com a morte de Francisco Lopes, em 1947, esta folheteria passou 
para outras mãos. Em 1949 a editora e suas instalações foram incorporadas a firma 
proprietária da Livraria Vitória, de Raimundo Saraiva Freitas. Os novos donos se de-
sinteressaram pelas publicações, interrompendo-as em definitivo (SALLES, Vicente, 
1971, p. 87-102).
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adepto da doutrina anarquista, envolvendo-se inclusive em questões 
sindicais. A atenção de Menezes pela causa dos negros e trabalha-
dores em geral, também era algo partilhado por Salles, uma vez que 
literatura e revolução fizeram parte da atuação de Menezes, e sua 
militância literária se expressava ao versar sobre os excluídos e opri-
midos na sociedade, foi o que Salles procurou fazer em seu livro mais 
proeminente: O Negro no Pará, sob o regime da escravidão, publica-
do em 1971 (FIGUEIREDO, 2005).

Outra presença marcante na trajetória intelectual de Salles foi 
o folclorista e antropólogo baiano Édison Carneiro. Em 1954, Carnei-
ro visitava a Amazônia pela primeira vez, e ficou hospedado na casa 
de Bruno de Menezes, durante o mês de junho. Salles os acompa-
nhou nas visitas pelos terreiros e parques de Belém, aos batuques, 
mercados e feiras, chegando a acompanhá-lo às exibições do “pás-
saro quati” no tablado pelas ruas de Belém (SALLES, 1990 [1988]). 
Dessas visitas e do contato pessoal, Carneiro faria uma proposta a 
Vicente Salles, realizar um levantamento dos terreiros de cultos afro
-brasileiros de Belém, com o objetivo de comprovar a existência e a 
intensidade da presença africana nesta cidade, o que nos estudos e 
pesquisas da época representavam uma zona de opacidade. Poste-
riormente, segue para o Rio de Janeiro para prosseguir nos estudos e 
nas pesquisas (MAFRA, 2012).

Em O Negro no Pará, sua obra mais proeminente, Salles anali-
sa vários aspectos, da vida, história e, sobretudo da cultura negra na 
região amazônica. Estudou a dimensão e práticas culturais do negro 
no Pará, suas formas de resistências, o seu engajamento nas lutas 
de classe, como durante a Cabanagem. Analisa ainda a presença da 
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mão-de-obra negra na economia agrária e na história social da Ama-
zônia, na formação da sociedade paraense, a partir da documentação 
encontrada no Arquivo Público do Estado do Pará, principalmente.

Ao analisarmos a Coleção Vicente Salles, percebemos que este 
acervo está envolvido claramente em uma perspectiva histórica, para 
a preservação da memória daquilo que foi resultado do seu trajeto 
de pesquisa. Na Hemeroteca, por exemplo, encontramos as séries: 
Amazônia, Arquitetura, Literatura, Folclore, Negro, entre outras. Po-
demos observar que estão presentes nessa parte, recortes de jornais 
e revistas que vão, principalmente, da década de 1940 até o ano de 
2013, quando este escritor faleceu. A partir de nossas observações, 
percebemos que nosso escritor não focou em guardar objetos, mas 
principalmente, documentos manuscritos, impressos e audiovisuais, 
interesse seu desde a juventude, do início de sua carreira como pes-
quisador111.

Salles guardou diversos “artigos”, que tratam, entre outras 
coisas, sobre a influência da música africana no Brasil; sobre a in-
fluência negra no folclore amazonense; sobre a herança da dor e da 
brutalidade que foram dispensados aos escravos. Coletar esse mate-
rial, mais que qualquer coisa, significou coletar aquilo que permitisse 
discutir a respeito da luta social e da política dos excluídos no norte 
do Brasil. Essas questões ficam bastante explícitas em obras como O 
111  No acervo ainda podemos encontrar desenhos, caricaturas, negativos de 
vidro e objetos museológicos. Sobre uma discussão a respeito do Colecionismo, 
mesmo que em um contexto europeu, no sentido de refletir a respeito do hábito 
de adquirir e manter objetos, e de como o ato de colecionar foi se modificando ao 
longo dos séculos, permitindo a percepção do ato de colecionar ligado ao status (e 
ao dinamismo do comercio) até a disseminação desse hábito entre o meio popular 
(BLOM, 2003). Igualmente, para um contexto amazônico, vale a pena conferir. Fi-
gueiredo (2010).
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Negro no Pará, em que Salles percebe e utiliza de literatura, roman-
ces, contos, novelas, como fontes que permitem compreender as 
contradições de determinada sociedade, ou seja, se utiliza de ficção 
para tratar sobre temas delicados.

É nesses termos que Vicente Salles e Dalcídio Jurandir se 
encontram como escritores da Amazônia. A junção da História e 
da Ficção, que nos permite compreender e problematizar sobre as 
contradições sociais de uma região, de um local, de um país. Assim, 
ao “pósfaciar” a segunda edição do romance Marajó, de Dalcídio Ju-
randir, Salles demonstra muito bem essas funções, e destaca que, 
uma das lições que podemos tomar a partir da leitura do referido 
romance “é a presença marcante dos negros e mulatos”, ao indicar a 
contribuição cultural através do extenso vocabulário de origem afri-
cana que se apresenta na obra, que segundo Salles, ainda é corrente 
e tradicional no Pará. Trata-se de um romance que gira em torno de 
uma fazenda no Marajó, no início do século XX, onde o papel do fa-
zendeiro transita entre o campo e a cidade, apresentado essas duas 
realidades (JURANDIR, 1978 [1947]).

Na década de 1990, um diagnóstico foi elaborado pelo histo-

riador e professor da Universidade Federal do Pará, Geraldo Mártires 

Coelho, em que o mesmo reforçava a importância deste acervo ser 

adquirido pela UFPA, por conta do seu valor histórico, e por ter sido 

organizado de forma criteriosa ao longo de várias décadas. Naquele 

momento, esta coleção era chamada de Acervo Vicente Salles de Cul-

tura Paraense. 
Considerando as palavras do professor Geraldo Coelho e por 

tudo que temos explanado sobre a coleção até aqui, fica bastante 
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claro o valor deste acervo para a história, para a memória e para a 
formação da sociedade paraense, assim como, o cuidado com a sua 
salvaguarda. Por isso, o valor de um arquivo pessoal se supera, e tor-
na-se necessário levar em consideração e mesmo repensar o “pes-
soal” para um acervo de tal porte (HOBBES, 2018). 

Como tratamos, esse acervo representa não só a trajetória 
intelectual e de vida daquele que o coletou e o organizou, mas prin-
cipalmente, expressa a voz dos excluídos da história da região nor-
te do Brasil, como os índios, os negros, os caboclos, mestiços, entre 
outros. Nesse sentido, a identificação com este acervo é primordial, 
perceber o lugar que cada grupo ocupa dentro da coleção e de como 
nos enxergamos dentro da mesma, a partir da formação da nossa so-
ciedade, torna-se uma reflexão necessária (NORA, 1993). Seria nes-
ses termos que poderíamos considerar a coleção como patrimônio 
cultural da sociedade amazônica e brasileira, uma vez que inclui e 
expressa a herança dos grupos mencionados. 

Como tratou Néstor Canclini, o patrimônio cultural expressa o 
sentimento daquilo que une os grupos, daquilo que compartilham, ou 
seja, dos bens e das práticas que os identificam. Sendo assim, é neces-
sário valorizá-lo. Contudo, o autor nos provoca à medida que questiona 
sobre o objetivo e a ampliação do termo, pois se o patrimônio serve para 
identificar uma nação, ele deve ser estudado, também, como espaço de 
luta material e simbólica entre as classes, etnias e grupos, até mesmo 
para identificar suas diferenças regionais (CANCLINI, 1994). Essas são 

características que podemos perceber nas obras de Dalcídio Jurandir e 

Vicente Salles, a partir do que foi produzido por eles, de seus respectivos 
acervos, e que dentro de uma perspectiva mais ampla de patrimônio, 
estes se encaixam perfeitamente. 
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A CRIAÇÃO DO RIBEIRINHO É NARRADA: EXAME DO LUGAR IGARAPÉ 
GRANDE (ANANINDEUA, PARÁ) AO LONGO DO SÉCULO XX112

Inácio dos Santos Saldanha

Resumo: Os ribeirinhos são sujeitos constituídos a partir dos 
processos de colonização e da colonialidade na Amazônia, que impu-
seram a figura de um homem isolado e parado no tempo aos mora-
dores ocidentalizados das margens dos rios. Contrapondo-se a essa 
imagem, este artigo visa reconstituir, através das narrativas orais de 
moradores, o dinamismo social da comunidade de Igarapé Grande, 
em Ananindeua (Pará), ao longo do século XX, geralmente ignoradas 
pelos estudos já realizados ali. Para tanto, fez-se uso dos dispositivos 
metodológicos da história oral e de elementos da etnografia. Como 
resultado da análise, chama a atenção para a exterioridade da cate-
goria ribeirinha em Igarapé Grande e para as trocas e conexões esta-
belecidas com os núcleos urbanos que constituiriam a região metro-
politana de Belém.

Palavras-chave: Ribeirinhos. Amazônia. Ananindeua. Histó-
ria Oral. Comunidade Tradicional.

 
1 INTRODUÇÃO

Em 2011, foi apresentado para a Secretaria Municipal de Edu-
cação de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, um livreto 
encadernado intitulado “Identidade Ribeirinha”. Na capa, a autoria 
indicada é da E.M.E.F. (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Do-
miciano de Farias, localizada na comunidade ribeirinha de Igarapé 
Grande, na ilha de João Pilatos. O texto foi redigido pelo corpo do-
112  A pesquisa que originou este artigo foi realizada para a elaboração da mo-
nografia Viver em Igarapé Grande: Cotidiano e História em narrativas ribeirinhas, 
trabalho de conclusão do curso, sob a orientação da Professora MSc. Venize Nazaré 
Ramos Rodrigues.
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cente da escola, apresentando parte de sua abordagem para com o 
contexto cultural dos alunos e a produção dos próprios estudantes, 
como poemas e levantamentos de plantas medicinais locais. As fun-
ções das plantas e dos chás, um léxico de expressões características 
do Pará retiradas do Dicionário Papa-Chibé, de Raymundo Sobral, e 
um breve histórico que aponta uma “origem ribeirinha” para o pró-
prio município de Ananindeua, são todos apresentados de maneira 
a demonstrar o que os ribeirinhos dessa cidade têm de único para o 
leitor da porção urbanizada e continental da cidade de Ananindeua.

Com pouco mais de meio milhão de habitantes, Ananindeua é 
atravessada pela conurbação com Belém, capital do Pará. Literalmen-
te, pois a rodovia BR-316, que corta Ananindeua, demarca o caminho 
da urbanização do município, separando uma zona rural ao sul (com 
algumas localidades rurais próximas ao rio Guamá) e o conjunto de 
14 ilhas e ilhotas ao norte, na bacia do rio Maguari-Açu, das quais se 
destaca João Pilatos, onde está localizada a comunidade de Igarapé 
Grande [Mapa 1].

Igarapé Grande não é um núcleo único e contínuo de casas, e 
sim um conjunto de quatro núcleos principais, além de várias casas 
mais afastadas, separados entre si por algumas centenas de metros 
percorridas pelos moradores por canoas ou em trilhas. Os núcleos 
são Paraíso, Cabeceira, Maritubinha II e Bela Vista. Paraíso é geral-
mente o visitado por pesquisadores e políticos por ser o mais popu-
loso e por abrigar as instituições existentes no local: a escola muni-
cipal que leva o nome do primeiro morador, os templos religiosos (a 
Capela de Nossa Senhora da Conceição e o Templo da Assembleia 
de Deus), além da Casa do Produtor Rural onde as visitas da equipe 
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médica acontecem semanalmente. Enquanto Bela Vista fica do lado 
de fora da ilha, o Paraíso e a Cabeceira situa-se as margens do Igara-
pé Bravo, que adentra a ilha, e o Maritubinha no Igarapé de mesmo 
nome, que segue um caminho parecido.

No total, somam pouco mais de cem casas [Mapa 2]. A ilha de 
João Pilatos, então, está cercada a uma certa distância por núcleos 
periurbanos e tem uma experiência histórica particular, dada a sua 
proximidade com a capital do estado. Porém, os estudos realizados 
no local, em sua maioria, vêm destacando o seu aspecto tradicional. 
Em uma rápida conversa, seus moradores apresentam sua história 
com a “fundação” da comunidade em 1900 pela chegada da figura 
patriarcal de Domiciano de Farias, o primeiro morador e quem deu 
origem às relações de parentesco atuais.

A monografia que originou esta pesquisa cartografou deter-
minados eixos do cotidiano de Igarapé Grande, analisando as trans-
formações e as continuidades pelos quais estes atravessaram ao lon-
go da sua história (SALDANHA, 2018). Mas, em vez de simplesmente 
discordar das memórias dos moradores, fiz uso do método da histó-
ria oral para pensar suas falas como narrativas com intenções e es-
truturas próprias, e me aproveitei da observação de campo para pro-
duzir, junto aos moradores, novas narrativas oralizadas com aspectos 
menos lineares. A observação de campo foi realizada em cinco visitas 
com duração de três dias, entre dezembro de 2017 e julho de 2018, 
contando com visitas a residências, conversas informais, pesquisa de 
acervos fotográficos familiares e enumeração de elementos mate-
riais e imateriais do cotidiano da ilha, sendo registrada em um cader-
no de campo e em centenas de fotografias.
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O termo “narrativa” aqui é utilizado para se referir aos depoi-
mentos produzidos através das entrevistas, por considerar a estrutu-
ra e as faculdades literárias que as memórias oralizadas apresentam 
(PORTELLI, 1997, 2001), e a pluralidade de visões do mundo e do 
passado que elas incorporam (ALBERTI, 2012). A minha posição pes-
soal facilitou a aproximação com as pessoas, pois sou descendente 
de moradores de Igarapé Grande e, mesmo quando não era conhe-
cido, várias das narrativas fizeram alusão a episódios e lembranças 
familiares ou amigáveis. Os nove narradores foram escolhidos em um 
número igual de moradores homens e mulheres, além do antigo di-
retor da escola; a faixa etária foi determinada pelos que viveram as 
transformações desde a implantação da escola em 1986. Eles foram: 
Valdir Gonçalves Pinheiro (76 anos), Manoel Nazareno de Souza Fa-
rias (77 anos, a quem me refiro como Nazareno), Maria Therezinha 
Farias Ramos (49 anos, a quem me refiro como Thereza), Cristino 
Bento Farias (58 anos), Raimundo Nonato Ferreira Pantoja (55 anos, 
primeiro diretor da escola), Marta Lima da Cunha (80 anos), Maria 
do Socorro dos Anjos de Farias (53 anos, a quem me refiro como 
Socorro), Antônio Delgado da Cunha (77 anos, o “Tonico”) e Olanda 
Severino da Silva (67 anos).
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Mapa 1. A região insular de Ananindeua, limitada ao norte pela ilha de São Pedro, 
de Belém (mais ao norte, a grande ilha de Mosqueiro), ao leste pelo continente 
no município de Benevides (onde se destacam os distritos de Murinin e Benfica), 
ao sul pela porção continental de Ananindeua (com destaque para os bairros de 
Curuçambá e Distrito Industrial, em localizações não exatas) e ao oeste pela ilha de 
Caratateua, do distrito de Outeiro (Belém). O Rio Maguari-Açu forma-se no interior 
de Ananindeua e passa ao sul de João Pilatos e de Caratateua, até desembocar na 
baía do Guajará, em Icoaraci (distrito de Belém). Autor: Célio G. Griffith.
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Mapa 2. Os principais núcleos que compõem Igarapé Grande (Paraíso, Cabeceira, 
Maritubinha e Bela Vista) em suas localizações aproximadas na ilha de João Pilatos, 
e as comunidades mais próximas: Cajueiro (na ilha de Santa Rosa) e Nova Espe-
rança (no sul da ilha de João Pilatos). Pelo interior da ilha, de cobertura vegetal 
exuberante, um sistema de trilhas interliga os núcleos e leva ao norte, onde está a 
comunidade de João Pilatos. Autor: Célio G. Griffith.

Este artigo, diferentemente da monografia, tem como objeti-
vo reconstituir o caminho percorrido por Igarapé Grande até alcançar 
o status de comunidade e a sua categorização como ribeirinha e as 
atribuições enquanto tradicional que este termo carrega, acentuando 
o período (aberto) entre as décadas de 1930 e 1990. Para isso, apre-
sento primeiramente os ribeirinhos como um grupo historicamente 
situado e uma categoria advinda de olhares exteriores e aproximada 
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de leituras colonialistas. Depois, parto do mito de origem de Igarapé 
Grande para reconstituir o caráter dinâmico de suas primeiras déca-
das, nas narrativas orais produzidas e nos escritos de estudiosos. Por 
fim, analiso algumas das transformações vividas pela comunidade a 
partir da década de 1980 quando a escola é instalada em Igarapé 
Grande e lhe reconfigura profundamente. É neste momento que o 
lugar Igarapé Grande se torna uma “comunidade” e os “ribeirinhos” 
encontrados na atualidade pelos pesquisadores ganham forma, mas 
também em que a tradicionalidade é atribuída e imposta.

2 DO MODERNO NASCE O TRADICIONAL

Charles Wagley (1957), pioneiro nos estudos sobre as popula-
ções rurais ocidentalizadas da Amazônia pela antropologia, referiu-se 
aos ribeirinhos como caboclos (termo que tem sido predominante 
para definir as populações da região). Deborah de Magalhães Lima 
(1999), analisando a constituição histórica deste termo e mesmo 
destacando a sua pluralidade de sentidos, concluiu que, em grande 
parte, estes possuem um tom pejorativo, com implicações racistas e 
colonizadoras. Mas se o termo caboclo, por um lado, tem sido usado 
historicamente para se referir a arquétipos majoritariamente raciais, 
o termo ribeirinho aponta a condição sociocultural de um grupo: a 
habitação à beira dos cursos d’água, o relativo isolamento e a relação 
íntima com os rios para o trabalho (da qual geralmente é destacada 
a pesca), o transporte e os parâmetros culturais de temporalidade 
(horários, calendário e determinação das distâncias) (RENTE NETO, 
FURTADO, 2015).

Karl Heinz Arenz (2000) defendeu que os ribeirinhos des-
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cendem de forma quase direta dos indígenas que, enquanto mão-

de-obra cobiçada durante o período colonial, foram submetidos a 

um longo processo de aculturação, mas que frustraram os esforços 

das elites com sua resistência contínua (onde se destaca a Revolta 

da Cabanagem, entre 1835 e 1840). Com a introdução do imigrante 

nordestino como mão-de-obra na região, os moradores das beiras 

dos rios teriam sido deixados de lado pelas políticas públicas, e se 

consolidaria a sua imagem como os caboclos parados no tempo, re-

manescentes do esforço de colonização do passado.

Atualmente, autores como Walter Mignolo (2005) e Boaven-

tura de Sousa Santos (2010) vêm defendendo que a matriz colonial 

de poder persiste na atualidade, sob a forma da colonialidade (que 

Mignolo chama de “lado escuro da modernidade”), utilizando os 

ideais de racionalidade e universalidade do ocidente para colonizar 

as diversas regiões do sul global, não apenas através da geopolítica e 

do mercado financeiro, mas também pela monocultura de saberes, 

pela imposição de categorias de classificação social e até pela produ-

ção da subjetividade. Neste sentido, uma forma de classificação que 

ganhou força nas últimas décadas foi a de “populações tradicionais”, 

“comunidades tradicionais” ou “estilos de vida tradicional”, surgida 

nas discussões do conservacionismo ambiental internacional para 

caracterizar culturas que exploram os recursos naturais com baixo 

ou mesmo nenhum impacto ambiental, principalmente em regiões 

arbitrariamente definidas como de “natureza virgem”:
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O emprego do termo “tradicional” [...] dissimu-
la a ausência de uma crítica semântica - todavia 
necessária. “Tradicional”, “arcaico”, “atrasado”, 
“primitivo” e outros termos imprecisos e mis-
tificadores - alguns dos quais a antropologia 
contemporânea conservou por comodidade e 
preguiça intelectual para designar certo tipo de 
sociedade. São categorias classificatórias cons-
truídas de fora, ou seja, como nós os definimos 
aos nossos olhos e a partir das nossas preocu-
pações - e não como um conjunto diferenciado 
de grupos que reunirmos sobre a rubrica “tra-
dicional” se autodefinem. (BARRETTO FILHO, 
2006, p. 137)

Assim, inferimos que o salvacionismo ambiental e cultural, em-
bora bem-intencionado, acaba por reproduzir a conhecida lógica da co-
lonialidade na classificação que desumaniza simbolicamente e silencia 
politicamente àqueles que se habituou chamar de ribeirinhos, alcunha-
dos como povos tradicionais. Thales Ravena-Cañete (2017), também 
apontando o caráter externo e generalizante na atribuição de uma tradi-
cionalidade a essas comunidades, defende que esta classificação as co-
loca em desvantagem para as dicotomias fundacionais da modernidade 
(tradicional ≠ e < moderno). Ravena-Cañete, a propósito, empreendeu 
um rico estudo etnográfico de Igarapé Grande e foi o primeiro a per-
ceber que essas, sendo arbitrárias, não poderiam ser aplicadas à co-
munidade. Mas, se a ribeirinidade enquanto modo de vida tradicional 
não é um caráter essencial, e sim historicamente adquirido e atribuído, 
quando a identidade ribeirinha (à qual se refere o livreto produzido pela 
escola Domiciano de Farias) chegou àquele lugar? Ou quando Igarapé 
Grande tornou-se tradicional?

Mais preocupados em estudar a comunidade na atualidade, 
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em diferentes aspectos, os pesquisadores que lá estiveram não têm 
sido tão enfáticos em relação ao seu passado (ALMEIDA, 2006, 2008; 
CARVALHO, SILVA, LEITE, 2007; HORA, 2014; MENDES, 2016; VIANA, 
2017; RAVENA-CAÑETE, 2017). A história da comunidade costuma 
ser resumida a seu mito de fundação, a chegada do morador mais 
antigo: Domiciano de Farias, baiano que se estabeleceu ali no ano de 
1900, considerado antepassado de boa parte dos moradores atuais e 
sendo homenageado no nome da escola, a única da região das ilhas 
de Ananindeua. Dessa forma, Igarapé Grande tem sido retratada na 
maior parte dos trabalhos como uma comunidade tradicional cujos 
modos de vida pouco se transformaram ao longo de sua história, 
conservando em grande parte os costumes no trabalho, no lazer, na 
religiosidade, no transporte, na cura e na linguagem.

Adrielson Furtado Almeida (2006, 2008) fez um inventário 
pioneiro da história das ilhas da região, dando destaque para um en-
genho de propriedade de certo alemães, que produziu cachaça na 
ilha de São Pedro no século XVIII, e cujos ex-escravos teriam dado o 
início ao povoamento das ilhas ao redor, inclusive a de João Pilatos 
(então chamada de São José). Ravena-Cañete (2017) reconstituiu a 
história de Domiciano de Farias, que trabalhara em São Pedro quan-
do o engenho já não existia, e a trajetória do morador mais velho 
da comunidade na época de sua pesquisa. A cartografia que realizei 
em Igarapé Grande nos permite identificar alguns dos processos de 
transformação da comunidade, desde os primeiros anos (citados pe-
los demais pesquisadores) até a introdução da classificação “comuni-
dade ribeirinha” no fim do século XX, processos estes que se interli-
gam à formação e à urbanização da região. Afinal, se o tradicional é 
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uma invenção do moderno, Igarapé Grande surgiu no momento em 
que a Amazônia estava sendo tomada pelo ideal de modernidade.

3 ATÉ ONDE VAI UM MITO DE FUNDAÇÃO?

A história de Ananindeua e de suas povoações é quase nada 
estudada, se comparada à de Belém, costuma ser apresentada de 
maneira linear e concentrada na parte da cidade que obteve o po-
der político através do econômico. Os principais livros sobre a região, 
como Maguary: Vôo ao seu passado de Roberto Queiroz de Leão 
(1999), Ananindeua: Dos trilhos ao asfalto de Gilene Alves Mendes 
(2003), Prefeitos de Ananindeua de Jorge Granhen (2004) e Trilhos: O 
Caminho dos Sonhos (Memorial da Estrada de Ferro de Bragança) de 
José Leôncio Ferreira de Siqueira (2008), todos editados de forma in-
dependente, apresentam leituras elogiosas sobre o desenvolvimento 
e a urbanização de Ananindeua a partir da estrada de ferro que ligava 
Belém a Bragança, no nordeste paraense. Os núcleos mais antigos do 
atual município teriam iniciado em datas imprecisas do século XVIII: 
o Engenho do Uriboca que originou o quilombo de Bacabal (atual 
território quilombola de Abacatal) ao sul, nas proximidades do rio 
Guamá, e o engenho de açúcar da ilha de São Pedro que originou a 
habitação das ilhas ao norte, próximo a Mosqueiro. Estes dois nú-
cleos assumem um lugar coadjuvante na memória escrita da cidade 
para o Curtume Maguary, empresa de curtimento de couro instalada 
em 1916 com os auspícios da modernização, próximo da estação da 
estrada de ferro.

Em seu livro sobre a história do município de Benevides, po-
rém, José Leôncio Ferreira de Siqueira (2014) afirma que a região das 
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ilhas foi bastante movimentada na época por ser o caminho entre 
Belém e a próspera vila de Benfica, sendo esta estabelecida séculos 
antes em uma aldeia Tupinambá chamada Maguari113. Segundo ele, 
na segunda metade do século XIX, a freguesia incluía as ilhas de Mos-
queiro e Caratateua (Outeiro), e, portanto, as ilhas do caminho que 
atualmente pertencem ao município de Ananindeua. Dotada de uma 
linha de bondes de tração animal e mesmo de um pequeno sistema 
hidráulico de energia elétrica, em Benfica estava a sede da paróquia 
de Nossa Senhora da Conceição e do cartório de notas e registro civil 
aos quais os ilhéus recorriam; de seu porto partiam barcos a motor 
em linhas semanais rumo a Pinheiro (atual Icoaraci), Belém e Mos-
queiro, escoando a produção de cerâmica e a extração de madeira.

Alves Mendes cita o surgimento de diversos povoados de 
“ribeirinhos” entre 1880 e 1900 nesta região, que hoje conhecemos 
como a bacia hidrográfica do Maguari-Açu; estes “ribeirinhos” esta-
vam se estabelecendo tanto na porção insular (São Pedro, Sassune-
ma e Mutum) quanto na continental (Mocajatuba, Boca, Tropiqueira 
e São Sebastião do Maguary, que constituem atualmente os bairros 
de Distrito Industrial e Maguari). As datas usadas pela autora são 
indicadas pelos registros legais das propriedades rurais que dariam 

113  Em sua entrevista, Nazareno afirmou-me que as atuais ilhas de Ananin-
deua eram frequentadas para fins de caça e pesca por certos “índios sapararés”, 
cuja aldeia ficava localizada onde hoje está a vila de Benfica. Siqueira (2014) cons-
tatou a crença comum entre os moradores de Benfica de que a povoação surgiu 
a partir da aldeia daqueles que eram conhecidos como Saparás, Separarás ou Sa-
pararás. Estudando livros históricos e documentos do período colonial, porém, o 
pesquisador concluiu que a aldeia referida como Taubará, Sapará e Tapabará loca-
lizava-se onde hoje está a vila de Cacoal (município de São Caetano de Odivelas). 
A fundação de Benfica no século XVII é associada nos documentos à destruição da 
aldeia de Maguari, uma das muitas do povo Tupinambá na região.
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origem às localidades, e podemos incluir neste processo o surgimen-
to do povoado de Igarapé Grande, com a instalação da propriedade 
de Domiciano de Farias por volta de 1900. Embora essa história seja 
contada pelos nossos narradores como um mito de fundação com 
nuances patriarcais, Nazareno, neto de Domiciano, citou em entre-
vista alguns outros moradores que dariam origem às famílias atuais 
da ilha:

A primeira família é justamente, começando 
nela né, é a de Domiciano de Farias, a primeira 
família que foi lá, chegou. A segunda foi o seu 
Inácio [Pinheiro]; Domiciano no Sítio Paraíso, 
Laurindo Pinheiro no Sítio Santa Maria, seu An-
dré no Sítio Alegria; as primeiras famílias que 
chegaram pra habitar a ilha de João Pilatos. Aí 
a comunidade de João Pilatos: João Palha, João 
do Monte, João Ponte de Alcântara114. Duas fa-
mílias grandes que chegaram. Aí Maritubinha: 
Andelino Castro Barreira. Aí nós vamos pra Ma-
rituba I: Arthur Piedade; agora nós vamos pra 
Água Doce, pra Aquariquara: seu Beto; tudo na 
ilha de João Pilatos. Agora no cotovelo [da ilha] 
onde hoje é Nova Esperança: José da Silva. Aí 
Bela Vista: João da Luz, os primeiros morado-
res que chegaram lá. Aí Maritubinha II: Rufino, 
o apelido Finé. Finado Chico Cunha no Sítio São 
Sebastião, onde mora o Manoel Bigode hoje. 
Agora o Inácio, teu tataravô, no sítio Bravo; era 
o seu Laurindo, Inácio, que era o pai do seu 
Marcílio115 (NAZARENO, 2018).

114  As comunidades de João Pilatos e de Alcântara estão situadas no lado 
oposto da ilha de João Pilatos. Segundo Regina Célia Brabo Ferreira (2011), estas 
duas têm uma ligação social forte com Icoaraci, enquanto os moradores de Igarapé 
Grande deslocam-se com mais frequência para os portos do Curuçambá e de Mu-
rinin.
115  Olhando para os atuais núcleos que constituem Igarapé Grande (Paraíso, 
Cabeceira, Maritubinha II e Bela Vista), esta enumeração labiríntica pode ser mais 
facilmente lida. Paraíso originou-se do Sítio Paraíso de Domiciano de Farias, onde 
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O surgimento desses povoados ocorreu em pleno boom eco-
nômico da borracha na Amazônia, mas a importância do extrativismo 
do látex em Igarapé Grande é incerta, embora este tenha um lugar 
de destaque em seu mito de origem. Raimundo, em sua entrevis-
ta, afirmou que Domiciano viera da Bahia para o Pará para trabalhar 
como seringueiro, transportando o látex com seus filhos de canoa 
para a fábrica Bitar, produtora de borracha na ilha de Mosqueiro. Na-
zareno, por outro lado, contou-me que Domiciano fora marceneiro e 
carpinteiro no povoado de São Pedro e que, depois de se estabelecer 
na ilha de João Pilatos, venderia o látex para revendedores de São 
Pedro e Roldão (na ilha de Santa Rosa). Ravena-Cañete (2017) ouviu 
em entrevista que o imigrante baiano, em vez de ter sido empregado 
na ilha de São Pedro, era seringueiro na ilha de Mosqueiro, e fora 
apenas tocar trombone em uma festa em São Pedro, onde conheceu 
uma trabalhadora da lavoura de cana, com quem começou a namo-
rar. Todos concordam que o casamento com Maria Cristina dos An-
jos (também imigrante, do Ceará) seria o motivo da compra do Sítio 
Paraíso, até então habitado por uma idosa chamada Bibiana. A data 
também é imprecisa; embora todos os meus narradores deem o ano 

hoje existe a escola com seu nome. A família de Inácio Laurindo Pinheiro de cujo 
Sítio Bravo daria nome ao Igarapé Bravo, abandonaria a ilha com o passar dos tem-
pos, restando ali apenas o seu neto, Valdir Pinheiro (que foi entrevistado). O Sítio 
Santa Maria, também da família Pinheiro, viria a se tornar a Cabeceira, que é habi-
tada por descendentes de Domiciano de Farias; segundo Ravena-Cañete (2017), a 
transição da propriedade se deu através de um casamento, e se consolidaria com 
a mudança de Tomázia dos Anjos de Farias, filha de Domiciano e matriarca da lo-
calidade, para o local. A família Cunha, em uma complicada história narrada em 
entrevista por Olanda, acabaria por abandonar o Sítio São Sebastião e se tornar 
hegemônica no Maritubinha II. Em minha observação, notei uma proximidade so-
cial enorme entre Paraíso e Cabeceira, havendo trocas menos recorrentes com o 
Maritubinha e um certo isolamento da localidade de Bela Vista.
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redondo de 1900 para a instalação do casal, as fontes orais de Rave-
na-Cañete deram 1910.

Marta lembra que seu avô Domiciano criava vacas das quais 
extraía leite para o consumo de sua família; segundo Nazareno, essa 
seria a principal atividade econômica da família, pois o leite das serin-
gueiras (que até hoje são encontradas na ilha) só era extraído ali em 
algumas épocas do ano. Nazareno assegura que Domiciano acabou 
por prosperar com o gado leiteiro, e enviava seus próprios emprega-
dos para vender o leite em Benfica, Murinin e Maguary. As entrevis-
tas de Nazareno, Marta e Olanda aludiram a uma relativa fortuna dos 
primeiros moradores em suas grandes casas. A natureza exuberante 
oferecia grande variedade de caça, pesca e frutas, das quais parte 
era vendida em feiras da região. Segundo Nazareno, eram pescados 
mesmo animais de grande porte, como piraíbas e tartarugas, os quais 
não são mais encontrados por ali; as memórias de Valdir aludem a 
grandes criações de porcos para a venda que existiam nas ilhas de 
Sororoca e Sassunema, além de tatus, veados, pacas, cotias, quatis, 
guarás, maguaris, mucuras, capivaras e até mesmo queixadas caça-
dos nas matas. Valdir afirma que seus familiares iam com dificuldade 
até os mercados de Mosqueiro, Pinheiro e Ver-o-Peso (no centro de 
Belém) para vender açaí e abacaxi; Nazareno acrescenta a melancia, 
o beiju-chica, a tapioca e o tucupi entre os produtos vendidos para as 
famílias da capital: “Eles embarcavam milheiros pra levar pra Belém”.

Mas a memória de Nazareno também chama a atenção para a 
importância da extração de madeira para a economia local. Segundo 
ele, Manoel Cunha, um destes primeiros moradores, possuía um bar-
co de grande porte e transportava lenha para Belém sem precisar de 
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intermediários, mas os outros habitantes vendiam para os comércios 
de Roldão e São Pedro. De lá, os feixes de lenha iam para as chami-
nés da Fábrica Palmeira (importante padaria e confeitaria de Belém), 
para os fogões das casas dos “barões”, para as linhas da estrada de 
ferro Belém-Bragança e para as fogueiras da Pará Electric (empresa 
responsável pela energia elétrica na capital no começo do século); as 
cascas retiradas do mangue, por sua vez, eram vendidas para o Cur-
tume Maguary, que as utilizava no curtimento do couro.

Valverde e Vergolino Dias (1967), escrevendo sobre a região 
bragantina quando do fim da estrada de ferro, apresentam alguns 
mapas em que a cobertura do solo e a atividade econômica na ilha 
de João Pilatos é incluída. Nas margens, a vegetação de “siriubal” 
(mangue) e o extrativismo vegetal, e no interior as roças de mandio-
ca. Embora, como os autores reconhecem, seus mapas não sejam 
tão precisos, podemos considerá-los como indicadores de que a ilha 
não era invisível, ou que sua população não vivia isolada em relação 
à capital. Segundo eles,

na margem direita do rio Guamá e, em menor 
escala, junto ao furo do Mosqueiro [ilha ao 
norte de João Pilatos], fímbrias largas de mata 
constituem uma moldura para esta região. Des-
tas matas sai, atualmente, a maior parte da 
lenha e do carvão que abastecem Belém. (VAL-
VERDE, VERGOLINO DIAS, 1967, p. 20)

Dom Antônio de Almeida Lustosa, Arcebispo de Belém, visi-
taria a Baía do Sol a nordeste da ilha de Mosqueiro em meados da 
década de 1930 e faria uma descrição parecida das ilhas próximas, 
como a de São Pedro e a dos Periquitos. Segundo ele, aquela era 
uma região cheia de serrarias, e muita madeira daquelas ilhas era co-
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mercializada, sinalizando mesmo que a extração já havia extinguido 
algumas espécies de madeira de lei na área e estava ainda a extinguir 
outras. Lustosa relatou a presença de grandes jangadas, às vezes com 
mais de cem troncos, em que o produto era transportado. Como ele 
mesmo disse, “em região de serraria, tudo se faz da madeira” (LUSTO-

SA, 1936, p. 121). Ela era matéria-prima para as casas, embarcações 

e os mais diversos utensílios do cotidiano dos moradores das ilhas; 

a palha também seria comercializada com a chegada dos imigrantes 

japoneses em Ananindeua, na década de 1940. Nazareno lembra da 

chegada de famílias em Ananindeua e na vila de Marituba, indo até 

Murinin e Benfica. Os ilhéus venderiam palha de anajá (que também 

usavam para cobrir suas casas de madeira) para os recém-chegados 

protegerem suas hortas, e folhas de miriti para que amarrassem as 

“verduras” (provavelmente a pimenta-do-reino).

Benfica, por sua vez, continuaria desempenhando um papel 

na vida dos moradores das ilhas que o centro de Ananindeua não 

poderia desempenhar tão cedo (Benfica deixaria de ser um distrito 

de Ananindeua em 1961, com a emancipação do município de Bene-

vides, do qual é um distrito até os dias atuais). Nazareno refere-se à 

“polícia de Benfica”, que atuava nas ilhas nas primeiras décadas, e o 

cartório da mesma localidade também seria procurado pelos ilhéus, 

em especial para registrar os nascimentos, os falecimentos e a posse 

das terras; era lá que os membros daquelas poucas mas numerosas 
famílias eram enterrados, quando não em Pinheiro e Mosqueiro. Na-
zareno também se refere à família dos Navegantes, proprietária do 
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cartório de Benfica116 e de uma terra na ilha de Santa Rosa, que daria 
origem à atual comunidade de Cajueiro; ali funcionaria uma olaria, 
uma capela e mesmo uma escola, que Marta chama de Escola do 
Livramento, onde foram alfabetizadas várias das crianças de Igara-
pé Grande. Próxima da entrada dos igarapés Bravo e Maritubinha, 
Cajueiro sempre manteve boas relações com Igarapé Grande, cujas 
crianças estudaram ali por volta dos anos 30 e 40. Os pequenos es-
tudantes iam em um barco à vela para as aulas, inclusive Marta e 
outros entrevistados meus: Nazareno e Tonico; este último ainda se 
lembra das cartelas de ABC e dos castigos e palmatórias; para aten-
der à demanda local, a primeira professora viria de Pinheiro. Nas 
memórias de Tonico, Igarapé Grande e Cajueiro sofreriam juntas a 
crise de abastecimento que teve seu epicentro em Belém durante a 
Segunda Guerra Mundial.

O lazer também projetou a sociabilidade de Igarapé Grande 
em trocas econômicas e culturais. Marta lembra-se com carinho das 
visitas de cordões de bichos, grupos de teatro popular do Pará, vin-
dos de Pinheiro. Ela afirma que os moradores podiam ouvir os barcos 
cheios de artistas que cantavam e se divertiram pelo caminho entre 
os rios, e que chegavam dançando no porto do local, sendo recebi-
dos com paneladas de mingau pelas suas apresentações. Mesmo que 
Marta diga que os cordões não existiam na ilha, Nazareno assegura 
que sim e cita os do Boi, do Carneiro, do Rouxinol e dos Pretinhos, 

116  Siqueira (2014), destacando a história do cartório de Benfica e listando os 
tabeliões que lá trabalharam entre os séculos XIX e XXI, não mencionou ninguém 
com este sobrenome. Em visita ao antigo cartório, também não obtive informações 
sobre esta família, mas ouvi que é um sobrenome comum em Benfica; proprietária 
do cartório ou não, a família dos Navegantes dedicou-se a um ofício que até então 
era muito comum naquela vila: a olaria (LUSTOSA, 1936; SIQUEIRA, 2014).
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cujas fantasias eram preparadas com penas de pássaros encontrados 
ali, como araras e mutuns. As festas realizadas em homenagens aos 
santos também atraíram pessoas de toda a região: Divino Espírito 
Santo, Santíssima Trindade, São Sebastião e Nossa Senhora da Con-
ceição. Os narradores são unânimes de que cada família tinha o seu 
próprio padroeiro e era responsável pela sua própria festa, através de 
coletas, leilões e dinheiro que era guardado ao longo de todo o ano. 
Olanda lembra-se das festas quando chegou à comunidade, no ano 
de 1960, em que “bandas de jazz” eram trazidas de Vigia de Nazaré, 
cidade no litoral norte do Pará, e os botos saíam das águas para dan-
çar com as moças. As festividades duravam dias e, com seus motivos 
religiosos, eram palco para muita dança, bebida e comida; nas me-
mórias saudosistas dos moradores mais velhos, essas festas tornam-
se expoentes da abundância das primeiras décadas da comunidade, 
muito diferente de sua atualidade.

Àquela altura, Ananindeua, uma das várias colônias para 
imigrantes instaladas e abandonadas ao longo da estrada de ferro, 
começaria a se desenvolver com residências de veraneio de ricas 
famílias de Belém (VALVERDE, VERGOLINO DIAS, 1967). Como afir-
mam os livros, Ananindeua seria emancipada em 1943, por meio 
de decreto-lei do interventor federal Magalhães Barata; havia sido 
desmembrada da administração de Belém cinco anos antes, quando 
tornou-se distrito de outro município recém-emancipado: João Coe-
lho (hoje Santa Isabel do Pará). Nenhuma narrativa oralizada durante 
minha pesquisa, porém, revelou alguma transformação na vida de 
Igarapé Grande com esta mudança, e cheguei até mesmo a ouvir que 
nenhum efeito do governo de Barata chegou até lá, diferentemen-
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te da figura mítica do interventor que jogava criminosos dos navios, 
que ecoou na entrevista de Marta. Afinal, apesar das conexões com 
os núcleos urbanos das redondezas, a distância existia e povoados 
como Igarapé Grande estavam longe de ser considerados entre as 
prioridades políticas dos centros da capital e do novo município. Sua 
vigorosa sociabilidade era invisível (ou invisibilizada) por olhos que 
viam de fora.

Augusto Meira Filho (1978), lembrando de sua participação 
no projeto de construção de uma estrada para a ilha de Mosqueiro 
na década de 1940, afirmou que a grande ilha se limitava ao sul com o 
continente, referindo-se a toda a atual porção norte de Ananindeua, 
entre a estrada de ferro e Mosqueiro, e entre a vila de Pinheiro e a 
vila de Benfica [que vimos acima no Mapa 1], como uma região pan-
tanosa e labiríntica do continente cortada por furos e ilhotas: “O ré-
seau [termo francês para “rede”] de furos e ilhas dessa região ainda 
virgem e que, naquele tempo, só os caboclos ali residentes em suas 
cabanas palafitas, conheciam e desvendavam” (MEIRA FILHO, 1978, 
p. 119). A figura dos caboclos da beira dos rios e a pintura de uma na-
tureza virgem, como vimos, são traçados por um olhar condicionado 
pelos valores de modernidade e progresso, em relação aos quais a 
vívida movimentação social e cultural da região é desconsiderada e 
situada como um antônimo. Podemos pensar a exterioridade desse 
olhar quando Lustosa (1936) falou da paciência inerente ao caboclo, 
referindo-se aos modos de vida das populações rurais da região.

Visibilizada ou não, a relativa fortuna dos primeiros mora-
dores não sobreviveria às gerações seguintes. Tonico contou-me 
que, em Cajueiro, “os velhos foram morrendo [...] e foi se acaban-



241

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

do. Acabaram com a olaria, acabaram com tudo, a igreja que tinha 
pra santa acabou, acabou com a escola, acabou com tudo”. Pelo que 
dão a entender as narrativas, principalmente a de Cristino, Igarapé 
Grande passaria por um processo parecido com o de Cajueiro e os 
empreendimentos dos fundadores não seriam levados adiante pelos 
seus filhos; as festas religiosas, da mesma forma, foram sendo aban-
donadas à medida que eles morriam. Domiciano de Farias faleceu 
em 1953 (MENDES, 2016, p. 63) e, segundo seu neto Cristino, o gado 
leiteiro não duraria nas mãos do filho mais velho. O carvão vegetal, 
produzido em fornos de barro nas beiras dos igarapés, tornar-se-ia o 
principal produto nos meados do século, agora vendido em peque-
nas quantidades para povoados do continente, como Curuçambá e 
Guajará, em Ananindeua. A vívida Igarapé Grande da lenha que apa-
rece na memória dos moradores mais velhos havia dado lugar a uma 
tímida Igarapé Grande do carvão.

4 DO CABOCLO AO RIBEIRINHO/DO LUGAR À COMUNIDADE

Nazareno conta que, certa vez, foi chamado para ajudar o 
prefeito de Ananindeua, Paulo Afonso de Oliveira Falcão, a encontrar 
um local nas ilhas do município para a construção de uma feira com 
abastecimento fluvial. Como pagamento, exigiu a construção de uma 
escola para as ilhas de Ananindeua, desejando que a Escola do Livra-
mento voltasse a existir. A feira jamais foi construída, mas as obras 
da escola começariam em menos de um ano. Na falta de um terreno 
disponível em Cajueiro, a escola acabou sendo construída em Igarapé 
Grande, com o auxílio de um mutirão de moradores que desejavam 
um prédio maior que o da planta apresentada pela prefeitura, de 
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uma única sala de aula. Quando Raimundo Pantoja, indicado para ser 
o diretor na escola, chegou ali em 1986 para mediar a construção e 
a instalação da mesma, encontrou uma povoação com grande parte 
da população analfabeta, com pouco contato com a cidade e quase 
nenhuma documentação. Em suas palavras:

Quando eu cheguei lá eu tive uma grande di-
ficuldade até pra organizar a escola, porque 
a Prefeitura exige que tenha o documento. Aí 
no primeiro momento eu tive que reuni-los; e 
dos quarenta e dois alunos, só vinte só tinham 
certidão de nascimento, uns vinte e dois nem 
certidão de nascimento tinham. Aí eu tive que 
providenciar, o prefeito da época me deu apoio 
através da LBA [Fundação Legião Brasileira de 
Assistência, órgão público de assistência so-
cial], que era um órgão do governo federal que 
fazia o negócio... Através da LBA eu tirei o re-
gistro desses outros alunos que não tinham. E 
na verdade, foi até mais da metade, porque eu 
tirei desses alunos que não tinham e de quem 
mais apareceu, dessas pessoas que souberam 
que a gente tava tirando. Eu disse “Olha gente, 
nós vamos fazer um trabalho aqui no sentido 
de... Primeiro tem que tirar o documento das 
pessoas, pra depois a escola ficar efetivamente 
organizada né...” (RAIMUNDO, 2018)

 O povoado encontrado por Raimundo em 1986, ago-
ra com poucas pessoas alfabetizadas e registradas, é semelhante às 

descrições cristalizadas dos “caboclos” sem acesso à educação e com 

pouco contato com a cidade. Como estudiosos já vêm observando 

em outros lugares, estas características não eram parte de uma for-

ma de organização intrínseca, que pudesse ser atribuída aos “cabo-
clos”, mas resultado da decadência econômica local e das transfor-
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mações sociais subjacentes. Bem diferente dos acadêmicos, porém, 
Raimundo não estava lá apenas para observar.

A sua narrativa, cobrindo um período aproximado de uma dé-
cada, é rica em episódios curiosos e testemunhos de esforços inova-
dores que vão desde a realização de eventos (o Círio de Nossa Senho-
ra da Conceição a partir de 1986 e o Festival do Açaí a partir de 1995), 
até a transformação do espaço da comunidade empreendido por 
mutirões (construção da escola e da capela, ampliação do campo de 
futebol, reforma de casas de farinha, abertura de roças e trilhas) e a 
transformação, não sem resistências, nos costumes (as primeiras visi-
tas de médicos, padres, missionários evangélicos e órgãos públicos). 
Outro ponto importante é o esforço que o então diretor e professor 
da escola fez para que ela se aproximasse do modo de vida dos mo-
radores, alfabetizando famílias inteiras e adaptando seus horários, 
seu calendário e métodos de ensino para as safras do açaí. A reestru-
turação dos portos (em que os troncos roliços de miriti começariam 
a ser substituídos pelos trapiches de tábuas), do transporte (em que 
um motor doado pela SUDAM seria usado para levar crianças à nova 
escola e produtos locais à Feira do Produtor Rural de Ananindeua) e 
das casas de farinha (em que a prensa tomaria o lugar do tipiti).

Em outro momento, demonstrei como essas transforma-
ções e seus efeitos não foram totais, tendo diferentes velocidades 
em cada núcleo de Igarapé Grande e em cada aspecto do cotidia-
no, mesmo sendo acompanhadas por resistências e continuidades, 
materiais e imateriais (SALDANHA, 2018). Aqui, chamo a atenção 
para uma transformação mais sutil. Em determinado momento da 
pesquisa, perguntei a um morador sobre o começo da comunidade, 
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referindo-me aos tempos de Domiciano de Farias; ele corrigiu-me, 
afirmando que Igarapé Grande fora fundada por Domiciano, mas que 
a comunidade só começara com Raimundo. De fato, segundo Raquel 
Wiggers (2012), o uso do termo “comunidade” ainda se popularizava 
na Amazônia durante a década de 1980, através da atuação das 
Comunidades Eclesiais de Base, grupos organizados (muitas vezes 
por leigos) em volta de capelas nas áreas rurais, sendo congregadas 
à igreja católica e funcionando como organização social e política de 
base (BETO, 1985).

A atuação de Raimundo foi fundamental para a multiplicação 
dos mutirões, a chegada da igreja institucionalizada e a criação de 
uma associação de produtores rurais que incluiria Igarapé Grande na 
luta por cidadania que as comunidades começavam a empreender 
em Ananindeua, durante a abertura política do país. No fim da dé-
cada de 1980, a articulação política entre as diferentes localidades 
do município, iniciadas pelas visitas entre as comunidades católicas, 
daria fôlego para manifestações pela implantação das lombadas na 
rodovia BR-316 e pelo reconhecimento da identidade quilombola 
dos moradores de Abacatal, que sofriam uma violenta tentativa de 
grilagem de suas terras.

Mas se Igarapé Grande tornava-se uma comunidade, o que 
havia sido antes? A crítica da colonialidade tem destacado a impor-
tância de considerar as especificidades das diferentes populações, es-
pecificidades estas apagadas pela imposição de categorias externas e 
generalizantes de estratificação social. Então, quais as categorias que 
Igarapé Grande e as outras comunidades usavam até então? Existiam 
categorias? Em sua entrevista, Thereza contou-me que, na década 
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de 1980, Igarapé Grande era um lugar como Curuçambá (localidade 
próxima ao rio Maguari que cresceu sob a influência do Curtume Ma-
guary) e Abacatal (!). Se as semelhanças nos modos de vida até então 
eram tão acentuadas, as diferenças se sobressairiam à medida em 
que, com a urbanização de Ananindeua a partir da década de 1970, 
Curuçambá se tornaria um enorme bairro com feições urbanas e ru-
rais (SALDANHA, 2018), e Abacatal iniciaria o resgate político de suas 
origens (CASTRO, MARIN, 2004). Igarapé Grande, agora comunidade, 
assim como as outras, também faria um novo caminho: sua organi-
zação política fez os moradores lutarem por demandas específicas, 
como o transporte escolar fluvial e a instalação da energia elétrica 
nas ilhas, que lhes foi negada diversas vezes.

O aumento populacional e a expansão das áreas suburbanas 
da região metropolitana de Belém chegariam às ilhas de Ananindeua 
a partir da década de 1990, quando a poluição dos rios e o aumen-
to da densidade demográfica fariam multiplicar o lixo nas águas e 
rarificar os peixes e os animais de caça. Famílias vindas pelos por-
tos de Murinin, Curuçambá e Distrito Industrial iniciariam uma nova 
comunidade na ilha de João Pilatos: Nova Esperança. Segundo Ra-
vena-Cañete (2017), a ocupação tomaria o lugar da antiga Indústria 
de Cerâmica da Amazônia (INCA), que funcionou entre as décadas 
de 1940 e 1990; provavelmente se trata de um grande comércio de 
cerâmica em que Tonico afirmou-me ter trabalhado quando muito 
jovem. Ravena-Cañete, comparando imagens de satélite, percebeu 
o aumento crescente do desmatamento na ilha entre as décadas de 
1980 e 1990 (não apenas na área da nova ocupação) que os mora-
dores das demais comunidades perceberam sem dificuldade. A luta 
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pelo conservacionismo ambiental somou-se à agenda da associação 
de moradores e acabaria por lograr resultados pelas demais reivindi-
cações e a identidade ribeirinha ganharia espaço como instrumento 
político.

Em uma conversa informal, perguntei a Thereza sobre o ter-
mo ribeirinho. Ela disse sorrindo: “esse pessoal de fora que começou 
a chamar a gente assim”, e, questionada se esta categoria gerou al-
gum incômodo, respondeu que não: “eles chamam a gente assim e 
aí ficou”. Durante a minha observação de campo, alguns moradores 
se referiram a si mesmos como “pobres” ou como “gente do inte-
rior”, termos de pouca especificidade e que poderiam ser aplicados 
aos habitantes de Igarapé Grande, mas também para comunidades 
quilombolas e localidades mais recentes de beira de estrada. Para 
seus habitantes, Igarapé Grande não seria um mundo à parte em re-
lação ao mundo do continente, mas sim uma parte dele. O diálogo 
crescente com o estado acabou por aproximar também as formas de 
classificação necessárias para as políticas públicas. A partir da década 
de 1990, entidades como a Embrapa começariam a visitar a comuni-
dade, incentivando o extrativismo vegetal de baixo impacto ambien-
tal, aquele mesmo associado às “comunidades tradicionais” pelos 
discursos conservacionistas. Inúmeras mudas de árvores frutíferas, 
como as de cupuaçu, cacau e açaí, seriam doadas e participariam de 
uma nova reconfiguração dos espaços; os quintais e os caminhos en-
tre as casas na Cabeceira ficariam repletos de árvores trazidas em vi-
sitas da Embrapa, provocando a ilusão de proximidade e abundância 
de uma natureza em seu estado virgem.

Mas essa relação amigável com a natureza, essencializada 
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como uma característica intrínseca aos ribeirinhos ou às “comuni-
dades tradicionais”, acabaria por ser também imposta. Em 2005, os 
diferentes núcleos que compõem a população da Ilha de João Pilatos 
foram registrados pelo INCRA como um projeto de assentamento ex-
trativista, como resposta para as reivindicações recentes das comu-
nidades de Igarapé Grande e João Pilatos pela proteção ambiental 
(VIANA, 2017). A instalação de torres para a energia elétrica pela qual 
os moradores estavam lutando seria dificultada, um limite para a pro-
dução do carvão por cada família foi imposto pelo órgão federal, e a 
atividade econômica que vinha desempenhando grande importância 
na vida das famílias desde meados do século XX, seria drasticamen-
te limitada e os moradores estariam sujeitos a ter a sua produção 
de carvão apreendida pela polícia ambiental nos rios. Em entrevista, 
Cristino queixou-se que as medidas de proteção ambiental, além da 
queda vertiginosa da população de pescados, estavam a colocar um 
fim para as expectativas de futuro da juventude em Igarapé Grande 
no século XXI. A violência das leituras racionalistas da colonialidade, 
afinal, não são apenas simbólicas.

5 CONCLUSÕES

Igarapé Grande, cuja história é geralmente resumida em um 
mito de fundação com poucos personagens no ano de 1900, viveu 
um período de relativa prosperidade por volta das décadas de 1930 
e 1940, com acesso à educação formal e a uma complexa dinâmica 
social e econômica local, que se perdeu na metade do século XX; isso 
provocou um relativo isolamento dos moradores em relação ao con-
tinente, o qual estava perdendo a sua caracterização rural. Quando a 
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escola é inaugurada em 1986 e batizada (por insistência dos morado-
res) em homenagem a Domiciano de Farias, inicia-se um processo de 
aproximação com o modo de vida urbano, através do trabalho social 
iniciado por Raimundo Pantoja com a alfabetização e a documenta-
ção da população. Atualmente, os moradores de Igarapé Grande, ao 
seu modo (como desde o início), estão integrados à região metro-
politana de Belém, o que observamos, por exemplo, na compra de 
produtos em supermercados de Ananindeua, transportados para o 
porto em táxis conveniados a empresas de aplicativos de smartpho-
nes, para serem revendidos na comunidade.

O termo comunidade parece ter sido introduzido com o tra-
balho de Raimundo Pantoja, uma vez que diversos moradores se re-
feriram a ele como o iniciador da comunidade, enquanto Domiciano 
de Farias seria o fundador de Igarapé Grande; as duas gerações que 
viveram ali antes da chegada da escola e de Raimundo Pantoja te-
riam morado em um lugar chamado Igarapé Grande, mas não em 
uma comunidade. O termo ribeirinho, por sua vez, seria introduzido a 
partir de leituras externas sobre Igarapé Grande, observando os seus 
modos de vida característicos de uma maneira geral, mas submeten-
do-lhes à rubrica de tradicionais. Ainda que a posição dos habitantes 
nunca tenha sido passiva ao longo de sua história, a negociação da 
ribeirinidade demonstra o caráter impositivo da classificação social, 
desde a invisibilização na leitura do caboclo paciente, até a imposição 
legal de um limite “tradicional” para os modos de trabalho e dos usos 
da natureza com a categoria ribeirinha, todas partindo dos ideais de 
modernidade.

O incentivo do extrativismo tradicionalizado para responder 
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à demanda dos moradores pela proteção ambiental na ilha, foi um 
presente dado de cima para baixo, e os limites da extração da ma-
deira para a produção de carvão, ao fim do processo, foram impostos 
de maneira paternalista, sem considerar os parâmetros culturais e 
históricos próprios de Igarapé Grande, além de suas próprias recon-
figurações constantes. Afinal, quando alguém é definido como tradi-
cional, há outro alguém se definindo como moderno. Igarapé Grande 
foi um lugar que se formou sob a sombra da modernidade, chamado 
de caboclo, tornou-se comunidade e foi tornado tradicional, enquan-
to ribeirinho.
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CARIMBÓ: TRADIÇÃO E MODERNIDADE NA MÚSICA AMERÍNDIO-
AFRO-CABOCLA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Tony Leão da Costa

Resumo: O presente artigo faz uma reflexão sobre o pro-
cesso de construção da tradição musical paraense e da eleição do 
carimbó como música de identidade local/regional e, em parte, na-
cional, por meio de seu acesso à indústria cultural nas décadas de 
1970 e 1980. Apesar de discutir a especificidade da chamada “mo-
dernização” ou “urbanização” do carimbó naquelas décadas, neste 
texto insiro tal fenômeno em uma análise de maior alcance, a qual 
busca considerar tanto o carimbó quanto outros gêneros musicais 
contemporâneos como expressões de uma mesma cultura popular 
ameríndio-afro-cabocla enraizada na territorialidade e historicidade 
da cidade de Belém do Pará e de sua hipermargem.

Palavras-chave: Carimbó “tradicional” e “moderno”. Música 
popular ameríndio-afro-cabocla. Belém do Pará.

1 A CIDADE DE BELÉM DO PARÁ E SUA CULTURA POPULAR E 
SONORA

Belém é uma cidade situada no norte do Brasil, capital do es-
tado do Pará, na Amazônia oriental brasileira. Foi fundada pelos por-
tugueses que empreenderam a colonização, bem como o extermínio 
físico e cultural das populações nativas, no ano de 1616. Atualmente, 
possui uma população de quase um milhão e meio de habitantes. A 
cidade é cercada por bacias fluviais, constituindo-se quase que como 
uma península entre a Baía do Guajará e o Rio Guamá. Internamen-
te, como em muitas cidades do Brasil e da América Latina, Belém é 
dividida em bairros populares, de classe média baixa e pobres, qua-
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se sempre denominados de “baixadas”117 (ou periferias) e bairros de 
classe média, classe média-alta e ricos (a minoria numérica no espa-
ço urbano) (PENTEADO, 1968; RODRIGUES, 1996; CARDOSO e LIMA, 
2006). 

Belém do Pará se compõe como uma cidade de muitas cida-
des, tanto do ponto de vista geográfico/morfológico quanto do ponto 
de vista étnico e cultural. Sua vida musical, em boa parte, é explicada 
pelas territorialidades periféricas e pela rica cultura popular/sonora 
urbana daí advinda, assim como pelas conexões dessa cultura perifé-
rica com os interiores profundos ameríndio-afro-caboclos da Amazô-
nia, com ondas sonoras da diáspora afro-americana do Grão-Caribe 
e, ainda, com a música brasileira de outras regiões. 

A cidade de Belém sempre desempenhou um papel impor-
tante como centro de recepção, criação, recriação e difusão cultural 
para a região circunvizinha e para regiões mais distantes, o que se 
explica pelo fato de que as partes da cidade formadas pelos bairros 
periféricos funcionaram como territórios de desenvolvimento e con-
solidação de matrizes sonoras e formas de lazer e festas que construí-
ram uma tradição popular duradoura (COSTA, 2013, 2014). 

A região amazônica no século XVII se encontrava densamente 
habitada por povos indígenas com aspectos culturais e linguísticos 
variados. Na área onde a cidade de Belém foi fundada, a colonização 
se deu pela cruz da Igreja Católica e pela espada do Estado portu-
guês que formavam os dois lados da política de conquista da planície 
amazônica aos interesses europeus. Em consequência, a cidade se 
expandiu a partir da construção de fortes militares e de igrejas, ao 
117  Áreas alagáveis que sofrem a influência das marés e do rigoroso “inverno 
amazônico”, como é chamado o tempo das cheias e das chuvas na região.
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mesmo tempo em que os indígenas eram submetidos à desindiani-
zação e ocidentalização (CHAMBOULEYRON, 2010; SAMPAIO, 2010; 
SOUZA JÚNIOR, 2010).

Esse contato, no entanto, nem sempre foi pacífico e resistên-
cias da parte dos nativos sempre ocorreram, como mostra a revolta 
tupinambá liderada pelo cacique Guaiamiaba em 1619. Porém, no 
decorrer dos séculos, a cidade de Belém viu sua população indígena 
ser lentamente reduzida à condição de índios “destribalizados”, mais 
ou menos mestiçados como “curibocas”, “mamelucos”, “tapuios” e 
“caboclos”. De fato, sua população originária permaneceu viva nas 
suas regiões periféricas, porém em processo de silenciamento de sua 
história autoconsciente como descendentes de indígenas (VERISSI-
MO, 1887; LIMA, 1999; GUZMÁN, 2006; RODRIGUES, 2006, 2008; 
COSTA, 2015a). 

O “povo” amazônida de Belém do Pará também teve em sua 
formação a presença de africanos que começaram a chegar na região 
ainda no século XVII. A partir de 1660, vários ciclos epidêmicos de va-
ríola reduziram a população indígena que dava sustentação com seu 
trabalho à economia colonial. A mão de obra africana surgiu como 
alternativa, tornando a busca de escravos de várias regiões da Áfri-
ca cada vez mais importante. No século XVII, a maioria dos escravos 
provinha da Guiné e da Costa da Mina e, no decorrer do século XVIII 
e adiante, da ampla área da costa da Senegâmbia ao golfo da Guiné, 
havendo também grupos advindos de Luanda, África Centro-Ociden-
tal e Ilha de Santa Helena. Ademais, em vários momentos ocorreram 
rotas de tráfico interno dentro do território brasileiro, do Nordeste 
ou do Centro-Oeste, rumo à região amazônica e vice-versa (VERGOLI-
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NO-HENRY, FIGUEIREDO, 1990; SALLES, 2005; BEZERRA NETO, 2010). 
Em todos esses momentos, cidades como Belém do Pará e 

São Luis do Maranhão se mantiveram como principais portas de en-
trada para o tráfico negreiro na região. Se é verdade que a quantida-
de de africanos vindos para a Amazônia oriental foi bem menor em 
termos absolutos se comparado a outras cidades do Brasil, como Sal-
vador e Rio de Janeiro,  sabe-se, atualmente, que o impacto biológico 
e cultural da presença negra na região amazônica foi muito grande 
em decorrência da reduzida população europeia existente nesse ter-
ritório (CHAMBOULEYRON, 2006). 

Outros processos migratórios foram importantes, mas se des-
taca neste estudo a vinda de milhares de “nordestinos” do Nordes-
te brasileiro durante dois ciclos da economia da borracha na região: 
entre 1870 a 1910 e na década de 1940. A população de imigrantes 
que fugia da pobreza, da seca e da falta de terras, em estados como o 
Ceará, era incorporada à população pré-existente. Muitos desses imi-
grantes acabaram sendo absorvidos nas periferias de cidades como 
Belém do Pará, quando os ciclos da borracha chegaram a seu fim 
(LACERDA, 2010; ALENCAR, 2010). 

Esses fenômenos de chegadas de grupos migratórios, de gran-
de diversidade étnica e cultural, permitiram que determinados espa-
ços da cidade, sobretudo aqueles habitados por setores populares, 
tornassem-se ambientes de sedimentação de variáveis expressões 
de culturas populares de origem indígena, africana, afro-indígena, 
cabocla e popular nordestina. Um exemplo disso pode ser verificado 
no caso do bairro do Umarizal, que, nas primeiras décadas do sécu-
lo XX, poderia ser considerado um bairro popular, com muitas áreas 
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alagáveis, ou seja, “baixadas”. Algumas crônicas memorialísticas, nar-
rativas literárias e anotações de folcloristas mostram a dimensão da 
diversidade de vida cultural e musical ali existente.

O escritor De Campos Ribeiro, no livro Gostosa Belém de ou-
trora..., relatou suas memórias de infância e adolescência passadas 
no bairro do Umarizal. Descreveu com detalhes a grande quantidade 
de manifestações festivas, como bois-bumbás, pássaros e bichos118, 
grupos de carnaval, esmolantes de santo, carimbós, batuques e pre-
sença permanente de capoeiras. Naquele bairro ocorriam os espe-
rados “bailaricos” em que se tocavam “valsas, mazurcas, marchas e 
tangos” (DE CAMPOS RIBEIRO, 2005, p. 36). O escritor fala também 
dos “bambas tiradores de toadas”, que eram, na verdade, os “Amos 
de bumbá”. De Campos Ribeiro assim os descreve: “respeitados pelo 
poder da improvisação nos encontros onde a arma de combate era a 
resposta pronta, a glosa ao mote do contrário” (DE CAMPOS RIBEIRO, 
2005, p. 100).

No mesmo sentido, vão as observações do músico, compo-
sitor e folclorista negro, também morador do Umarizal, Tó Teixeira, 
um grande participante da vida cultural da cidade durante muitas 
décadas do século XX. Em um manuscrito intitulado 40 números de 
músicas folclóricas escritas não para vender e sim para recordação 

118   Os Cordões de Pássaro ou de Bicho são folguedos populares e apresen-
tam uma espécie de teatro popular, com presença de animais (nem sempre apenas 
pássaros), fidalgos do século XVII e XVIII, dançarinos e índios. A riqueza das fanta-
sias é uma de suas características. A parte principal da estória é a cena em que se 
tenta matar, a tiros, o pássaro, que ora é o bicho de estimação da princesa ora é o 
príncipe encantado que a boa fada traz de volta à vida. Geralmente, uma criança 
encarna o animal, trazendo-o vivo ou empalhado em uma gaiola, apoiada na cabe-
ça.
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do passado119, escrito pelo artista, é retratado o mesmo bairro de De 
Campos Ribeiro nas décadas de 1910 e 1920.

Nesse documento são descritos uma série de gêneros musi-
cais populares como o Coco bambeando, música na qual os “pretos 
dançavam bambeando-se como se estivessem bêbados ou alterados 
pela maconha”120. Descreve-se outro coco, o Querida, um “coco ma-
duro – dança alagoana”, cantado pelo alagoano Lucindo em 1908. So-
bre esse coco, se diz: “dança e canto nordestino, de provável origem 
alagoana”. Sobre Lucindo, dizia-se que era “figura popular na época, 
que conseguiu ingressar nos terreiros do Umarizal. Mulato escuro 
teve fama de cantador de cocos e emboladas”121. Nesse momento, 
gêneros musicais do Nordeste já faziam parte da diversidade cultural 
das periferias de Belém e eram bem aceitos nos bairros populares 
reconhecidamente festivos, como era o caso do Umarizal. Fora esses 
gêneros, Tó Teixeira registrou lundus, batuques, “chulas de negros 
africanos”, “danças de mulatas vendedeiras” e bambiás.
119  TEIXEIRA, Tó. 40 números de músicas folclóricas escritas não para vender 
e sim para recordação do passado. Belém, s/d. Pasta Tó Teixeira, Acervo Vicente 
Salles, Museu da Universidade Federal do Pará, Belém.
120   Essa explicação consta em um papel avulso na pasta Tó Teixeira. Possi-
velmente, uma anotação extra dada por Tó Teixeira ao folclorista paraense Vicente 
Salles, em suas parcerias em pesquisas sobre o “folclore” e cultura popular do bair-
ro do Umarizal e de Belém, que levaram a publicação de inúmeros livros sobre a 
história da música no Pará.
121   Mas uma vez, recorre-se à página avulsa da pasta Tó Teixeira, na qual 
Vicente Salles complementa algumas informações que não estão no 40 números 
de músicas folclóricas escritas não para vender e sim para recordação do passado. 
Como dito, esses dados extras possivelmente foram recolhidos por Tó Teixeira e 
passados para o folclorista. Encontrei inúmeras cartas e anotações de Tó Teixeira 
que tentam responder às perguntas feitas por Vicente Salles. Muitas vezes, as in-
formações eram passadas em documentos separados, em momentos diferentes, já 
que a coleta destas informações era feita pela memória de Teixeira ou por contatos 
com pessoas antigas, que ele procurava ou encontrava.
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Junto à pasta em que se encontra o manuscrito de Tó Teixeira, 
alguns documentos e correspondências dele com o folclorista Vicen-
te Salles dão conta da presença do carimbó nas regiões populares da 
cidade. Nesse momento, o carimbó, como a maior parte dos gêneros 
musicais citados, era um evento suburbano e das classes populares. 
Sobre ele, fala Vicente Salles:

O antigo carimbó em Belém muitas vezes era 
confundido com o batuque. Batuque dançado 
no terreiro e abrigado a tambores. Ocorria em 
qualquer época, a pretexto de qualquer acon-
tecimento. Havia diferentemente o batuque 
dançado no interior de certas casas, tidas como 
casas de culto aos deuses africanos, em dias 
certos da semana e em certos dias de guarda 
do calendário religioso católico, associado aos 
santos do hagiológico católico. 
Batuques e carimbós eram batidos em quase 
toda a cidade no dia 8 de dezembro, homena-
gem a Conceição ou durante as festas consagra-
das a S. Benedito.
O carimbó era uma dança viva e movimenta-
da. A coreografia se assemelhava à do lundum. 
Mas tinha outras características próprias. Os 
dançarinos, descalços, um na frente do outro, 
estalando os dedos. A assistência participa do 
folguedo e pede aos dançarinos que imitem bi-
chos, como o galo, a galinha, o peru, o macaco, 
o gato, etc. Então eles imitam o canto do galo, o 
cacarejar da galinha e assim por diante. Entre-
mentes, danças unidas as testas, girando sobre 
si mesmo, maneando-se e coçando a cabeça 
um do outro. A memória dos negros guardou 
alguns versos desse tempo como a melodia aci-
ma registrada por Tó Teixeira.122 

122   Documento avulso, Pasta Tó Teixeira, Acervo Vicente Salles, Museu da 
Universidade Federal do Pará, Belém. O documento registra uma partitura e diz 
que a informações da coleta do carimbó datam de 1900.
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As periferias de Belém do Pará incorporavam e incorporam a 
musicalidade dos setores populares migrantes que se somavam às 
territorialidades sonoras existentes. O Tambor de Mina, por exem-
plo, religião trazida pelos escravos vindos do Reino de Daomé (atual 
República Popular do Benim) para o estado do Maranhão e depois 
para o Pará, no século XIX, deixou uma forte marca na musicalidade 
e nas festas populares paraenses, principalmente em seus batuques. 
Atualmente, é possível vermos bois-bumbás, pássaros-bumbás, ca-
chorros-bumbás, cavalos-bumbás e outros bichos fazendo parte das 
festas de São João, as quais são organizadas por Mãe Ray, sacerdotisa 
de Tambor do Mina do bairro da Terra Firme (COSTA, 2017)123.

Os cultos e musicalidade afro-maranhenses podem ser vis-
tos também na “Rua dos Pretos”, área localizada entre os bairros 
da Terra Firme e Guamá, onde uma colônia mais recentes de negros 
maranhenses ainda cultua o Tambor de Crioula e outros elementos 
cultuais da maranhencidade, como, por exemplo, o reggae (COS-
TA, 2015b; FERRETTI, 2010). Igualmente ocorre com a presença de 
terreiros de Umbanda (vindos do Rio de Janeiro) que se tornaram 
comuns na cidade durante o século XX e, ainda, a chegada do can-
domblé baiano na década de 1950, que tem se manifestado política 
e culturalmente em grupos de afoxé como o Ita Lemi Sinavuru, de Pai 
Edson Catendê ou o Axé Dùdù, grupo ligado ao CEDENPA (Centro de 
123   Mãe Ray, é moradora do bairro da Terra Firme desde que aquelas ruas 
eram ainda pontes improvisadas de madeira que se equilibravam sobre “igarapés” 
e alagados. Nesse local, ela assentou sua Casa de Mina há mais de 38 anos e, junto 
com a manifestação religiosa de matriz africana, ela também passou a organizar 
todo tipo de atividade cultural. Fundou “quadrilhas juninas” (grupos de danças tí-
picas da chamada “quadra junina” no Brasil), organizou um grupo de dança afro 
chamado “Guerreiros de Obaluaê” e é muito conhecida por ser “botadora” boi
-bumbá.
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Estudos e Defesa do Negro do Pará) (CAMPELO, LUCA, 2007). 
Percebe-se, portanto, que os bairros suburbanos incorpora-

vam muitas expressões culturais e sonoras, tanto elementos “locais” 
quanto músicas trazidas mais recentemente por imigrantes de outras 
partes do Brasil e, como se verá a adiante, também do mundo. Outro 
elemento importante para o entendimento da vida cultural da cidade 
de Belém está em sua geografia. O fato de ser cercada de rios e baías 
e também de ser recortada de furos e igarapés (que lhe dividem inter-
namente) lhe converteu à condição de território de encontro entre as 
culturas de regiões interioranas (cidades e comunidades do interior 
da Amazônia) e a cultura da “capital”. Em Belém, dezenas de portos, 
rios e igarapés fazem a conexão econômica e cultural da cidade com 
o campo, com os rios distantes, com comunidades quilombolas, com 
o mundo indígena e ribeirinho da Amazônia profunda. O homem/
mulher do interior trazia para as feiras e portos de Belém os produtos 
ribeirinhos, do campo, mas também os modos de falar, os instrumen-
tos musicais, os gêneros sonoros e a cultura aquática da Amazônia. 
Tudo isso se encontrava nos portos fluviais, igarapés e “baixadas”, 
constituindo a cidade subterrânea e subaquática do “povo” de Belém 
do Pará e da Amazônia (COSTA, 2013). 

No Igarapé das Almas, também no bairro do Umarizal, no ano 
1939, por exemplo, era o igarapé e a feira a seu redor que faziam 
o encontro dos grupos populares urbanos com os ameríndios-afro-
caboclos do interior do estado; esses últimos descritos pela poeta 
Adalcinda como aquele “que não têm roupa nem calçados” e “que 
vivem de lá pra cá,/rio abaixo, rio acima/dias inteiros pra chegar no 
Guajará!”. Esse sujeitos interioranos traziam “lenha, trazem frutas,/
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trazem peixe do salgado,/planta, farinha, açaí,/trazem tudo pro mer-
cado...”124, mas traziam também seu modos de vida, linguagem, cul-
tura e musicalidade. 

Assim, por conta de sua formação histórica, a periferia de Be-
lém do Pará passou a compor uma espécie de “hipermargem” social, 
racial e cultural, um território de continuidade histórica que conecta 
a “margem” urbana às “margens” interioranas e aos fluxos de imi-
grantes subalternizados de vários períodos históricos. Um espaço de 
sedimentação dos vários ciclos de chegadas de povos e de culturas 
populares (COSTA, 2014). Do ponto de vista étnico e racial, os subúr-
bios da cidade eram onde moravam a maioria indígena “desindia-
nizada” e seus mestiços, africanos e descendentes, os nordestinos 
pobres, a minoria de brancos pobres etc., um conjunto que já foi 
definido por muitos estudiosos como “tapuio”, “caboclo” ou, ainda, 
negro e/ou indígena. Neste estudo, quero definir como um complexo 
cultural popular ameríndio-afro-caboclo.

Nessa hipermargem serão formados, recebidos e/ou conso-
lidados gêneros musicais tradicionais e modernos criados a partir 
desse complexo social, cultural e racial: o samba local e o nacional; o 
samba-de-cacete e o siriá (vindos dos quilombos da região do Baixo-
Tocantins); o Tambor de Mina (religião afro-ameríndia maranhense) 
e o tambor de crioula (chegados dos quilombos do Maranhão); toa-
das de bois-bumbás; o batuque; a capoeira; o bambiá; o coco e a em-
bolada (trazidos pelos nordestinos); o carimbó (presentes em várias 
áreas rurais da Amazônia oriental e na periferia de Belém); o meren-
gue, a cúmbia e outros tipos “caribenhos” (chegados via rádio, discos 
124   ADALCINDA, C. Igarapé das almas. A Semana, Belém, ano 20, n. 
1016, 21 jan. 1939.
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ou por shows) que contribuirão para o surgimento de “lambadas”, 
“guitarradas”, “bregas”, “tecnomélodys” ou “tecnobregas” contem-
porâneos. Todos esses gêneros musicais primeiramente foram cria-
dos e/ou recebidos e reelaborados nas periferias de Belém antes de 
entrarem na indústria do disco ou de serem apropriados por setores 
das classes médias e altas (COSTA, 2013).

2 A DIVERSIDADE DO CENÁRIO MUSICAL DA DÉCADA DE 1970 E 
1980

A década de 1970 ficou marcada como fase na qual a músi-
ca advinda do complexo cultural popular ameríndio-afro-caboclo se 
consolidou e se expandiu. Nesse período, ficou mais claro não apenas 
a conexão intra-amazônica da hipermargem de Belém do Pará com as 
cidades do interior do estado, o campo e o mundo ribeirinho. Outras 
conexões com outras “margens” se tornaram mais evidentes como, 
por exemplo, a conexão da música local com a música chamada de 
“caribenha” e com a música “povão” de outras regiões do Brasil.

Esse fenômeno derivou de acontecimentos sucedidos no final 
da década de 1960 e sobretudo nos anos 1970, tais como a consoli-
dação do circuito de festas de aparelhagens sonoras como meio de 
difusão fundamental para a cultura musical periférica; a formação e 
consolidação de um setor de gravadoras locais e de um complexo ra-
diofônico de música popular periférica, conhecida nos anos 1970/80 
como “música povão”; a difusão da música popular local e também 
as trocas culturais com outras regiões do Brasil, particularmente com 
o Nordeste, o que contribuiu para difundir uma tradição musical “pa-
raense” para além das fronteiras originais; a atuação dos conjuntos 
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musicais que permitiram a “modernização” do carimbó e de outros 
gêneros tradicionais associados a ele; e o “abrasileiramento” de gê-
nero musicais estrangeiros – conhecidos em Belém como “música ca-
ribenha” – que deu origem a uma música local específica.

Nas seções que seguem, veremos em mais detalhes cada um 
desses acontecimentos.

2.1 O CIRCUITO DE APARELHAGENS

Um primeiro elemento para se entender a tradição musical 
formatada a partir da cidade de Belém do Pará na década de 1970 e 
1980 é a consolidação de um tipo de festa e de uma modalidade de 
uso de equipamentos tecnológicos que naquela década passou a ser 
chamado de aparelhagem sonora ou simplesmente aparelhagens. 

As primeiras aparelhagens eram nada mais do que a conexão 
de gramofones a “bocas-de-ferro” (amplificadores de som) afixados 
em postes de iluminação pública ou árvores, usados para animar fes-
tas familiares ou de rua ou, ainda, para chamar clientes para lojas e 
feiras populares. Esses equipamentos foram aperfeiçoados de forma 
mais ou menos amadora, com a sabedoria de técnicos especializados 
em consertos de aparelhos eletrônicos e, aos poucos, foram assu-
mindo grandes dimensões. 

Em Belém, a história das aparelhagens é bastante antiga. 
Mostrei, em trabalho anterior, que a origem do que viria a ser chama-
do de aparelhagem remonta às rádios de subúrbio existentes desde, 
pelo menos, o ano de 1941 (COSTA, 2013).  Nos anos 1950, essas rá-
dios de subúrbio passaram a ser chamadas de sonoros e, mais tarde, 
ficaram conhecidos por aparelhagens. Atualmente, são gigantescos 
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sistemas de som, com enormes caixas amplificadoras, equipamentos 

moderníssimos de iluminação, vídeo e áudio. Seus DJs (disc jockeys) 
podem chegar a se tornar artistas famosos, seguidos por fã-clubes 
que os acompanham nas festas que ocorrem durante toda a sema-
na, principalmente nos bairros periféricos e também em cidades do 
interior do Pará. 

As aparelhagens do Pará lembram um pouco o fenômeno dos 
Sound Systems surgidos a partir da década de 1950 nos guetos de 
Kingston, Jamaica. As Sound systems se constituíam em uma espé-
cie de microcosmos do mundo social, cultural e econômico de onde 
surgiram: os bairros pobres a oeste da capital jamaicana. Apenas na 
década de 1990 surgiram sistemas sonoros direcionados a pequena 
classe média e dirigido por proprietários desses grupos sociais (HEN-
RIQUES, 2003).

Uma variação desse sistema de som, conhecido como ra-
diolas, também é bastante comum no estado do Maranhão. Nesse 
estado, as radiolas sonorizavam festas populares onde tocava forró, 
lambada, merengue, entre outros ritmos, em “festejos de santo” na 
capital ou no interior do estado. Nos anos 1970, o reggae jamaicano 
encontrou forte recepção entre as comunidades negras de bairros 
periféricos e de zonas marginais da cidade de São Luis do Maranhão, 
como no caso da zona do baixo meretrício no centro histórico. Desde 
então, o gênero se tornou um forte elemento identitário da cultura 
negra e maranhense (SILVA, 2007). 

No caso do Pará, as aparelhagens não se especializaram em 
apenas um tipo de música, mas, dependendo da década, veiculavam 
as músicas mais populares do momento ao que ocorria com as rádios 
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e com o mundo do disco local, nacional e internacional. Dentre os 
gêneros musicais locais, o carimbó, o siriá (até os anos 1970), o brega 
e o “circuito bregueiro” (anos 1980) (COSTA, 2009) e o tecnobrega 
ou tecnomelody (na atualidade) sempre tiveram nas aparelhagens 
um importante espaço de difusão e sustentação. Por outro lado, me-
rengues, zouks, cúmbias, calipsos e outras músicas chamadas generi-
camente de “música caribenha”, veiculadas nas aparelhagens foram 
posteriormente “abrasileiradas” e deram origem a “lambadas” e 
“guitarradas” feitas por artistas do Pará (COSTA, 2013). 

Na década de 1970, o circuito de aparelhagens estava conso-
lidado e muito da cultura sonora e musical local só podia ser enten-
dida se fosse considerada a sustentação que essas festas e equipa-
mentos davam aos artistas e à música paraense. As aparelhagens, 
portanto, simbolizam uma transformação tecnológica nas formas de 
sonorização e sociabilidade do complexo cultural ameríndio-afro-ca-
boclo. Seriam nos mesmos bairros periféricos onde eram espaciali-
zados os batuques, bumbás e carimbós, na sua forma “tradicional”, 
que mais tarde novos gêneros “populares”, a “música povão” nacio-
nal e estrangeira, assim como carimbós e siriás “modernizados” (ou 
“elétricos”) seriam veiculados pelas aparelhagens. O circuito das apa-
relhagens seguia, inclusive, a mesma territorialidade fluvial preexis-
tente, por meio da circulação de festas em cidades do interior, comu-
nidades, riozinhos, etc., onde, ao eco dos tambores, somaram-se aos 
equipamentos tecnológicos. A quantidade de aparelhagens existen-
tes em pequenas cidades do interior do estado do Pará e a circulação 
permanente que elas realizavam e realizam, pelos rios, sonorizando 
festas em médias e pequenas cidades e em comunidades ribeirinhas 
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e rurais ainda está por ser estudada. 

2.2  RÁDIOS E GRAVADORAS: INTERCÂMBIOS E DIFUSÃO DA 
MÚSICA PARAENSE

O mundo radiofônico em Belém teve sua gênese com a fun-
dação da Rádio Clube do Pará em 1928. Posteriormente, outras rá-
dios foram surgindo em toda a região amazônica. Nos anos de 1940 
e 1950, período em que essas rádios se tornaram mais acessíveis a 
um público mais amplo, as emissoras locais foram importantíssimas 
para lançar artistas e tendências musicais. Alguns artistas que inicia-
ram suas carreiras em Belém do Pará, na Rádio Clube, por exemplo, 
acabariam sendo incorporados pelas grandes rádios do sudeste do 
Brasil, nas cidades do Rio de Janeiro ou São Paulo. Por outro lado, as 
rádios locais importaram e veicularam artistas e gêneros musicais do 
Brasil e do mundo: do samba carioca ao jazz norte-americano, pas-
sando pela música nordestina até os gêneros “caribenhos” (COSTA, 
2013, 2016). 

Nos anos 1970, várias rádios paraenses se encontravam espe-
cializadas no público popular. Nesse período, consolidou-se um gosto 
musical popular e periférico que ficaria conhecido pelo termo “músi-
ca povão”. Seria a música “popularesca”, também chamada de músi-
ca “cafona” e, mais tarde, de música “brega”, aquela direcionada aos 
extratos sociais mais baixos da sociedade brasileira: os moradores 
das periferias urbanas ou das cidades pobres e pequenas do interior 
da Amazônia e do Brasil (SILVA, 2003; ARAÚJO, 2003; COSTA, 2009; 
COSTA, 2013).

Esse tipo de música era veiculado nas aparelhagens sonoras 
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e também nas rádios locais, sobretudo nas rádios AM, que se torna-
vam cada vez mais populares na região. Ao mesmo tempo, em inícios 
da década de 1970, os artistas locais começavam a serem gravados e 
difundidos pelas primeiras gravadoras de Belém do Pará. 

A história das empresas fonográficas na cidade se inicia com o 
surgimento da Rauland Belém Som Ltda (proprietária da Rádio Rau-
land e de um estúdio de gravação), em inícios dos anos 1970, a qual 
era uma pequena empresa que lançou artistas de carimbó e siriá, 
além de cantores de boleros e merengues “abrasileirados”, entre os 
quais estavam nomes importantes como Pinduca, Cupijó, Orlando 
Pereira, entre outros. No Pará, a Rauland apenas produzia e distri-
buía os discos desses artistas, a prensagem era feita fora do estado 
por empresas mais estruturadas. Outras gravadoras importantes, a 
partir desse momento, foram a Erla, a Gravasom, a Ostasom e o Stu-
dio M. Produções. 

Ainda na década de 1970, o cantor e empresário Carlos Santos 
criou a Gravasom, que desempenhou um papel central na descober-
ta, produção e gravação de artistas locais. É importante se conside-
rar a importância da atuação desse personagem no cenário musical 
paraense entras décadas de 1970 e 1980. Além da Gravasom, Carlos 
Santos conseguiu construir um conjunto de empresas composta por 
rádios AM e FM, lojas de venda de LPs e, mais tarde, TVs. Além disso, 
tinha contatos comerciais com várias gravadoras e rádios do setor 
popular em cidades do Nordeste brasileiro e em cidades como Rio 
de Janeiro e São Paulo. Na década de 1980, o grupo foi um dos mais 
importantes incentivadores da música brega e o produtor da grande 
maioria de artistas associados a esse gênero musical.
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Entre fins dos anos 1970 e durante toda a década de 1980, os 
empreendimentos do Grupo Carlos Santos foram centrais para lançar 
artistas no cenário local e para levá-los ao sucesso no Brasil (particu-
larmente no Nordeste) e, algumas vezes, em outros países (COSTA, 
2011). Em setembro de 1982, por exemplo, a Gravasom assinou um 
contrato para distribuição e divulgação nacional de seus discos com 
a empresa Polygram. Isso mostrava claramente o interesse de expan-
são do grupo, como dizia a matéria do jornal O Sucesso: “O evento 
bastante significativo para os profissionais da música do Norte, deixa 
bem claro o interesse de levar aos mais distantes confins do Brasil o 
trabalho artístico do artista paraense, bem como de todos os contra-
tados da Gravasom”125.

Essa projeção oferecida pelas gravadoras locais foi importante 
para construir uma ideia externa do Brasil sobre a música paraense, 
que passou a ser vista como possuidora de uma sonoridade peculiar 
no conjunto da música nacional. Carimbós, lambadas (merengues e 
cúmbias abrasileiradas) e bregas passariam, desde então, a serem 
reconhecidos como criações típicas do Norte do Brasil.  

Os intercâmbios culturais e sonoros levaram ao fenômeno da 
sedimentação de culturas populares subalternas na hipermargem de 
Belém, conformando um território de culturas em abolição que, em 
vários momentos, foram incorporadas pelo mundo das tecnologias 
sonoras e de comunicação (aparelhagens, rádios e gravadoras) da 
chamada “música povão”, a partir da década de 1940 e especialmen-
te nos anos 1970 e 1980, e se expandiram para outros lugares do 
Brasil. 

125  Gravasom em todo Brasil. O Sucesso, Belém, n. 5, out. 1982. p. 4. 
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A circulação dos artistas da Gravasom, por exemplo, em ci-
dades do Nordeste brasileiro, como Fortaleza, Salvador e Recife, fez 
com que houvesse uma segunda instância de ressonância das musi-
calidades sedimentadas em Belém. De fato, aquilo que o Brasil cha-
ma, atualmente, de música paraense ou amazônica é, em boa parte, 
a música e a cultura sonora dos extratos populares da região, ampli-
ficadas pela “indústria cultural povão” local durante aquelas décadas 
(COSTA, 2013). 

2.3 BANDAS E CONJUNTOS MUSICAIS

A música “povão” era também difundida pela atuação de 
bandas, conhecidas popularmente pelo nome de “bandas de baile” 
ou “conjuntos” que apresentavam música ao vivo em festas popula-
res de bairros boêmios da cidade de Belém. 

Desde o início do século XX, Belém apresentava um rico cir-
cuito de boates, bares e sedes de clubes sociais. Entre as décadas de 
1950 e 1980, o bairro da Condor se destacou como ponto central da 
vida cultural e noturna da cidade, com suas muitas boates, gafieiras, 
“inferninhos”, prostíbulos etc. (LARÊDO, 2003). Esses espaços iam 
desde ambientes refinados que atendiam à elite belenense até pe-
quenos botecos onde o público frequentador era o morador das peri-
ferias, o interiorano migrante e a população ameríndio-afro-cabocla.

A Condor estabelecia vários encontros na vida cultural da ci-
dade, por via das músicas veiculada nas festas de aparelhagem, as-
sim como as músicas tocadas ao vivo pelos muitos conjuntos locais. 
O fato de reunir tanto os setores populares quanto a elite que fre-
quentava determinados clubes – como o Palácio dos Bares – fazia 
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com que a Condor figurasse como ponto de intersecção entre tradi-
ções sonoras de várias origens sociais. Nesse ambiente, os artistas 
das classes médias e universitários, ligados mais ao gosto “nacional” 
da MPB (a “Música Popular Brasileira” de Chico Buarque, Caetano 
Veloso, Milton Nascimento e outros) tiveram também contato com 
as músicas popularescas do gosto do “povão”. Alguns artistas, como 
o violonista Paulo André Barata, lembram que na Condor era onde os 
melhores músicos se reuniam e as tendências nacionais e internacio-
nais chegavam.

A Condor exerceu um fator preponderante no 
tipo de música que eu faço, porque lá recebi in-
fluência do Caribe, através do merengue. Nós 
íamos para estes lugares, porque a grande mú-
sica no Pará não tocava no Pará Clube nem na 
Assembleia Paraense e, sim, nos guetos126.

Os conjuntos musicais que se apresentavam na Condor e nos 
demais circuitos boêmios da cidade funcionavam como pequenas 
orquestras, dirigidas por um músico mais experiente, que tocavam 
todos os gêneros musicais da moda: do samba ao merengue, do ca-
rimbó ao bolero, do frevo ao brega, dependendo do período e do 
público. Um mesmo artista e seu conjunto poderiam tocar determi-
nados gêneros em um ambiente burguês e tocar outros em situa-
ções mais populares. Até os anos 1970, o carimbó, por exemplo, que 
Pinduca começava a difundir no conjunto musical que comandava, 
só podia ser apresentado em ambientes periféricos, sendo evitado 

126  BARATA, Paulo André apud LARÊDO, 2003, p. 391. Pará Clube e Assem-
bleia Paraense, citadas pelo músico, eram clubes frequentados por setores da elite 
paraense, em oposição, neste caso, aos espaços mais heterogêneos e aos “guetos” 
da Condor. 
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quando da realização de shows em áreas mais “nobres” da cidade127.
Artistas famosos como Pinduca, Cupijó, Orlando Pereira e 

Vieira fizeram sucesso com seus conjuntos, tanto em Belém quanto 
no interior do estado do Pará. Algumas cidades do estado – como Iga-
rapé-Miri, Cametá, Abaetetuba, Vigia e Santarém – também ficaram 
conhecidas pela grande presença de músicos e muitos conjuntos. 
Muitos artistas consolidavam suas carreiras ao virem para Belém, ao 
se apresentarem no circuito de bares da Condor e em outros espa-
ços. Quando os artistas do interior do estado vinham para Belém, 
traziam consigo a musicalidade e a sonoridade do interior que eram 
também incorporadas nos conjuntos musicais da capital. 

Graças aos conjuntos musicais, instrumentos modernos (guitar-
ras, contrabaixo, baterias, metais, teclados, sintetizadores etc.) foram 
utilizados em músicas tradicionais e gêneros musicais que, até então, 
eram vistos como folclóricos e/ou suburbanos foram sendo populariza-
dos no conjunto do mundo urbano. Esse foi o caso de Pinduca com a 
modernização do carimbó ou de Cupijó com a modernização do siriá.

Da mesma forma, eram esses conjuntos que muitas vezes po-
pularizavam os gêneros externos na vida da cidade, tocavam meren-
gues e cúmbias na periferia de Belém, por exemplo, e permitiram 
que tais ritmos fossem assimilados e transformados por artistas lo-
cais. Assim, pode-se dizer que os conjuntos faziam a síntese de vá-
rias tradições musicais (interioranas, locais e externas), tanto quanto 
atendiam a públicos de classes sociais e gostos diferentes. Por esses 
motivos, tornaram-se um dos elementos estruturadores da tradição 
musical local.
127  Depoimento de Pinduca (Aurino Quirino Gonçalves), Belém, 07 de mar. 
2008.
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2.4 CARIBE

Desde os anos 1940, os gêneros dançantes do “Caribe” eram 
veiculados nas rádios paraenses e em rádios estrangeiras – de Cuba, 
por exemplo – que conseguiam chegar até Belém e a cidades do in-
terior da Amazônia, segundo o que relatam muitos artistas. Parale-
lamente, sobretudo nos anos 1960 e 1970, foi muito comum que as 
aparelhagens sonoras funcionassem como um ponto de chagada de 
Long Plays de música caribenha. Existia, na verdade, um vigoroso 
mercado de compra e venda de discos realizados por DJs que conec-
tava os sons que vinham das Guinas, Suriname, Venezuela, Colômbia, 
Cuba etc. com as aparelhagens do Pará. Os melhores DJs e as me-
lhores aparelhagens disputavam o público ao trazerem, em primeira 
mão, os sucessos dançantes que surgiam nesses países e que, mais 
tarde, invadiam as rádios populares e eram incorporados no repertó-
rio dos conjuntos musicais. 

Com o passar do tempo, as gravadoras locais começaram a 
lançar artistas paraenses que compunham formas musicais inspira-
das na sonoridade caribenha, como no caso do que ficou conhecido 
na década de 1970 como lambadas. Essas mesmas gravadoras lança-
vam coletâneas com as músicas originais, importadas dos países aci-
ma citados, intituladas de Lambadas Internacionais. O Grupo Carlos 
Santos foi um dos que mais atuou nesse ramo musical (COSTA, 2011).

Todo esse conjunto de conexões faz com que, na década de 
1970, os subúrbios da cidade estivessem tomados pelo merengue, 
pela cúmbia, pelo bolero etc. muito mais do que por gêneros musi-
cais compreendidos como nacionais ou brasileiros. Esse aspecto dava 
ao Pará uma característica particular no campo da música produzida 
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no Brasil. Fazia com que Belém se convertesse em uma espécie de 
“Porto Caribe”, termo que ficou imortalizado no título de uma can-
ção de Paulo André Barata e Ruy Barata, gravada nos anos 1990 pela 
cantora Lucinha Bastos: 

Eu sou de um país que se chama Pará,
que tem no Caribe o seu porto de mar,
E sei, pelos discos do velho Cugat,
que io, io num puedo vivir sin baylar...128

Quando as gravadoras locais começaram a veicular os artistas 
paraenses em outros estados na década de 1970, sobretudo no Nor-
deste, é essa sonoridade de fronteira (Amazônia/Caribe) que apare-
ceria como característica da tradição local. 

Um exemplo interessante disso é o caso do artista da cidade 
de Cametá conhecido por Cupijó. Ele foi responsável por popularizar 
o gênero musical siriá, que tem por base a música negra de comu-
nidades quilombolas do baixo Rio Tocantins. Na década de 1970, ao 
mesmo tempo em que ele fazia um imenso sucesso com seus siriás, 
seus LPs traziam também canções inspiradas em merengues, em 
mambos, além de sambas “abolerados”. Sobre isso, Cupijó comen-
tou: “desde minha infância ouço músicas do Caribe. Portanto, gravo 
o que minha alma desde a infância conhece. (...) as estações de rádio 
do Caribe são muito fortes e muito ouvidas no Tocantins”129.

Outro caso parecido ocorreu com Vieira, reconhecido como 
o “Mestre das Guitarradas”, também um artista de uma cidade do 
interior do Pará, Barcarena. Vieira teve contato com a música na in-
fância por meio do rádio, sobretudo com o samba e o chorinho bra-

128   Lançada no LP Paulo Para Sempre Ruy. Belém: Engeplan, 1990.
129  Entrevista a Cupijó no jornal A Província do Pará em 10 de abril de 1976.
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sileiro. Depois de formar grupos musicais desses gêneros nos anos 
1960, abandonou o bandolim (instrumento geralmente utilizado no 
choro) e passou a tocar guitarras elétricas, fazendo versões da músi-
ca caribenha. Surgiria aí uma forma musical dançante na qual o fra-
seado melódico é formado quase sempre por solos de guitarra. Esse 
gênero, derivado do merengue e do mambo, ficou conhecido como 
“lambada” na década de 1970, o qual é atualmente chamado de gui-
tarrada130. No circuito da “música povão” paraense (aparelhagens, 
rádios, gravadoras e conjuntos), as lambadas/guitarradas sempre fo-
ram presença constante e enraizadas na cultura local.

Na mentalidade dos artistas e do público paraense, consti-
tuiu-se uma persistente presença de um “Caribe imaginário” (COS-
TA, 2013), que é uma influência real, verificada nas formas musicais 
locais, mas é também uma ideia genérica, pouco detalhada, de um 
“outro”, de algo “externo”, “internacional”, mas que foi assimilado e 
reconstruído dentro da tradição local, conformando-a. A influência 
caribenha na música paraense mostra várias conexões interessantes 
entre o complexo cultural popular ameríndio-afro-caboclo, da perife-
ria de Belém, com outras áreas culturais. 

Se de um lado essa periferia se conecta com a cultura da Ama-
zônia profunda (quilombola, ameríndia, ribeirinha, comunitária etc.), 
de outro se conecta com a música dita “caribenha” (a música lati-
na, afro-latina, diaspórica e popular americana). A região onde es-
ses encontros ocorrem é a margem e as “baixadas” de Belém que, 
como visto, compõem mais que uma mera “margem”, torna-se uma 

130  Depoimento de Mestre Vieira (Joaquim de Lima Vieira), Barcarena, 9 dez. 
2012. Entrevista realizada pelos professores Dr. José do Espírito Santo Dias Júnior 
(UFPA) e Dr. Tony Leão da Costa (UEPA).



278

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

“hipermargem”, pois conecta várias tradições musicais populares de 
grupos historicamente subalternizados de origens locais, regionais e 
internacionais.

 
2.5 URBANIZAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO CARIMBÓ

Do ponto de vista da música popular, a década de 1970 no 
Pará foi marcada pela expansão do carimbó rumo à moderna indús-
tria cultural. O carimbó que era identificado como uma música fol-
clórica, interiorana e/ou suburbana, passou a ser gravado em LPs e 
veiculado em rádios e TVs. Artistas como Verequete e Pinduca foram 
pioneiros em popularizar o carimbó em festas na periferia, mas que 
depois ocuparam o conjunto do espaço urbano. 

Verequete ficou conhecido por liderar a defesa de um ca-
rimbó chamado de “autêntico” ou “pau-e-corda”, que deveria ser 
executado de modo tradicional, ou seja, utilizando-se apenas de ins-
trumentos percussivos vistos como originais, tendo por base a per-
cussão do curimbó (tambor do carimbó) e das maracas. Pinduca, por 
sua vez, ficou conhecido por defender o carimbó moderno ou elétri-
co, adaptado à indústria cultural, ao mundo dos discos, de shows e, 
principalmente, com a utilização de instrumento “modernos” como 
guitarras, contrabaixos elétricos, baterias e metais. Ele adaptava o 
carimbó tradicional à orquestração dos conjuntos musicais populares 
em que tocou.

Enquanto o carimbó se popularizava e se transformava, ge-
rando uma primeira divisão entre tradicionais e modernos, surgiu 
outro debate na sociedade paraense, tendo por tema a origem ra-
cial daquela música. De maneira geral, a disputa girava em torno da 
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maior ou menor influência de índios, caboclos, negros e/ou portu-
gueses no carimbó. 

Para alguns, o carimbó era uma música eminentemente ne-
gra, fruto do processo de acomodamento das populações africanas 
que chegavam desde o século XVII. Para outros, o carimbó era um dos 
elementos culturais representativos da presença indígena na região. 
O carimbó atual seria herdeiro de um “carimbó primitivo”, presente 
nas aldeias indígenas amazônicas anterior à chegada de portugueses 
e africanos131. Claro que a presença portuguesa e branca do carim-

bó ficava por conta de elementos como a língua e instrumentos de 

sopro ou cordas utilizados. Seja como for, para além do debate, que 

continua persistindo na vida cultural da região, é inegável que o ca-

rimbó, como muitos outros gêneros musicais brasileiros, não poderia 

receber um título de pureza, já que é fruto de históricos processos de 

mestiçagem. 

Contudo, apesar disso, pode-se considerar que o carimbó 

é uma das formas de batuque amazônico que expressa fundamen-

talmente a presença ameríndio-afro-cabocla na região, ou seja, era 

mais uma das muitas músicas da hipermargem, do complexo cultural 

popular ameríndio-afro-caboclo, que se consolidou na cultura mar-

ginal, subterrânea, popular e que, somente na década de 1970, foi 

efetivamente incorporado à indústria cultural local, já transformado 

pelo conjunto de influências musicais daquele contexto.
Essa divisão entre defensores do carimbó “autêntico” contra 

131  Entrevista a Arerê. Carimbó, nem de Curuçá, nem de Marapanim, mas da 
Amazônia. O Liberal, Belém, 8 set. 1974. Caderno 2, p. 15. 
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o carimbó “elétrico”, somado ao tema de sua origem étnico-racial, 
tornou-se um dos temas de maior importância e longevidade na cul-
tura local. A popularização do carimbó nos anos 1970 contribuiu para 
um debate que acabaria por levar a sua eleição à condição de música 
de identidade amazônica. Um marco estrutural da tradição musical 
da região (COSTA, 2008, 2010).

O caso do carimbó expressa nitidamente a força do complexo 
cultural popular ameríndio-afro-caboclo. Toda a história da música 
e cultura local passaria a ser narrada direta ou indiretamente pela 
força de expressão dessa cultura popular. Mesmo os artistas mais as-
sociados à tradição musical nacional – que produziam gêneros bra-
sileiros em Belém (como o samba carioca, a MPB dos anos 1960 a 
1980, o “rock nacional” dos anos 1980 e 1990 etc.) –, vez ou outra 
também teriam que se aproximar das músicas do complexo popular 
ameríndio-afro-caboclo, flertando, sobretudo, com carimbós, mas 
também com siriás, toadas de bois-bumbás, merengues, lambadas e 
guitarradas, bregas e tecnobregas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste texto, busquei dar uma visão geral do processo de for-
mação das linhagens musicais da música paraense, acompanhando 
os processos de sedimentação da cultura popular periférica e sua 
posterior amplificação a partir de sua inserção na indústria do disco, 
circuitos de aparelhagens, rádios e conjuntos musicais. 

Esse processo teve um momento importante na década de 
1970, período no qual alguns gêneros musicais locais e outros gêne-
ros externos já estavam consolidados na cultura ameríndio-afro-ca-
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bocla periférica de Belém do Pará e estabeleceram várias conexões 
com a música global a partir da indústria cultural local e nacional. 

O carimbó, entre as várias formas musicais citadas, “tradicio-
nais” e/ou “modernizadas”, teve destaque, pois acabou por se cons-
tituir, após longos debates públicos e estéticos, como uma música 
de identidade local/regional, em boa parte nacional, por causa do 
seu acesso à indústria cultural paraense a partir da década de 1970. 
Porém, argumentei que, naquela década, associado à especificidade 
do fenômeno da chamada “modernização” ou “urbanização” do ca-
rimbó, esse acontecimento de fato refletia as dinâmicas da força de 
cultura popular ameríndio-afro-cabocla enraizada na territorialidade 
e historicidade da hipermargem de Belém. O carimbó, para além do 
enraizamento, também estabeleceu permanente intercâmbio com as 
culturas e a músicas do mundo global, modificando-se e reconstruin-
do-se permanentemente, sem perder seu aspecto de signo identitá-
rio.
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O GATILHEIRO QUINTINO E A RESISTÊNCIA À GRILAGEM NA 
REGIÃO DO GUAMÁ (1983-1985)

Venize Nazaré Ramos Rodrigues
Paulo Roberto Ferreira

Resumo: Este trabalho aborda o movimento de resistência 
armada no processo de luta pela terra na Amazônia, ocorrido na re-
gião do Guamá (no Pará), que se intensificou no ano de 1984 e cul-
minou na morte de seu principal líder, Quintino, caçado ferozmente 
pela Polícia Militar e assassinado em 1985. Foram utilizadas fontes 
primárias sobre o movimento, compostas de documentos reivindica-
tórios, relatórios de comunidades, denúncias das violências na área, 
carta do empresariado da região, peças de inquérito policial e fontes 
jornalísticas. Explora-se no artigo, a resistência à expropriação das 
terras de trabalho, ameaçadas pela expansão do capital na área do 
conflito, o que levou até as últimas consequências o direito dos la-
vradores à defesa de seu principal meio de produção - a terra. Ca-
racteriza os interesses conflitantes entre a exploração camponesa e 
a exploração capitalista da terra e esboça uma análise do caráter po-
lítico do movimento, frente a interpretações clássicas sobre revoltas 
camponesas.

Palavras-chave: Amazônia. Turma do Quintino. Gleba Ci-
dapar. Luta pela Terra.

Para a mesma mensagem
Abre-se o velho pano

Festeja-se a Cabanagem
Fuzilando um cabano.

Canto-Pranto para um Gatilheiro Paraoara
Nazareno Tourinho (2004, p. 67)
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho visa (re)construir a significação histórica de um 
movimento sócio-rural, claramente político, ocorrido na região do 
Guamá, no Pará. Tal movimento, configurado em um grupo armado 
de posseiros, ficou conhecido na área de atuação como o “Grupo do 
Quintino”. Tinha como objetivo resistir à expropriação de suas ter-
ras de trabalho, ameaçadas pela expansão do capital na Amazônia. 
Trabalhamos com fontes primárias sobre o movimento, compostas 
de documentos reivindicatórios dos posseiros, encaminhados às au-
toridades, tais como, relatórios das comunidades e de entidades de 
oposição sobre as violências na área; carta aberta contendo a visão 
do empresariado da área; peças de inquérito policial sobre a atuação 
da repressão no local, reportagens, entrevistas, notícias e artigos jor-
nalísticos. Tal documentação encontra-se arrolada, no “Dossiê Quin-
tino”, organizado pela CPT (Comissão Pastoral da Terra), com cópia 
na Secretaria de Imprensa e Divulgação da CUT-Pará, onde nos foi 
dado acesso para viabilizar este trabalho. Além das fontes primárias, 
apoiamo-nos em Pereira (2015), Loureiro (2001), Salles (2005), Hur-
ley (1932), Hobsbawm (1970, 1976), Eric Wolf (1984), George Rudé 
(1982), Moura (1986) e especialmente José de Sousa Martins (1985, 
1986) que consultamos para pensar o alcance político das lutas cam-
ponesas no Brasil e sua significação num contexto de luta da classe.

Embora o processo de luta na região seja recorrente, foi du-
rante a década de 1970 que se acentuou, de forma a ensejar a resis-
tência armada, que se fez presente entre 1983 e 1984, na pretensão 
de levar às últimas consequências a luta pelo direito dos lavradores 
ao seu principal meio de produção: a terra. A região em que o confli-
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to ocorreu era de colonização antiga, povoada por posseiros que se 
dedicavam à agricultura de subsistência, comercializando excedentes 
no entorno. É a região mais alterada do Estado do Pará, pois foi a pio-
neira frente de expansão da fronteira agrícola que partiu de Belém 
em direção ao município de Bragança, contando inclusive com uma 
ferrovia, como no sentido do Maranhão ao Pará. 

Quando, na década de 1970, empresas do sul do país se es-
tabelecem na área, como parte de um processo mais amplo de ocu-
pação da Amazônia pelo grande capital, rompe-se o equilíbrio desta 
forma típica de economia. Os títulos de propriedade que balizam a 
pretensão do capital são cartas de sesmarias, a questionar o direito 
da posse dos lavradores à área ocupada por muitas décadas. A aber-
tura de estradas, a partir da década de 1960, com a Belém-Brasília 
(BR-010) e a Pará-Maranhão (BR-316) provocou intensa migração 
de excedentes populacionais, sobretudo do Nordeste brasileiro. Do 
mesmo modo, grupos empresariais são estimulados pelo governo fe-
deral a instalarem-se nas margens das rodovias federais, com incen-
tivos fiscais da Superintendência do Plano de Valorização Econômica 
da Amazônia (SPVEA), depois transformada, em 1966, em Superin-
tendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 

O conflito na área em estudo nos revela claramente o antago-
nismo entre terra de trabalho e terra de negócio. Os posseiros ape-
lam à justiça e reivindicam o direito à terra por usucapião como for-
ma de proteção do Estado, ante o clima de violência provocado por 
grupos armados a serviço das empresas, compostos por jagunços e 
pistoleiros de aluguel com o objetivo de forçá-los a abandonar a área 
em litígio. A resistência dos posseiros faz surgir o “Grupo do Quinti-
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no”. Na primeira parte deste texto, localizamos a área de conflito e o 
tipo de colonização existente na área. Na segunda caracterizamos os 
interesses conflitantes entre a exploração camponesa e a exploração 
capitalista da terra. Na terceira, trataremos sobre o movimento espe-
cifico sua ação, seus objetivos e sua organização, apontando para um 
esboço de interpretação do movimento em sua significação histórica.

2 HISTÓRICO DO MOVIMENTO: LOCALIZAÇÃO E POVOAMENTO DA 
ÁREA - A GLEBA CIDAPAR

O conflito teve como palco uma extensa área de 387.355 hec-
tares, conhecida como Gleba Cidapar, devido à instalação da Compa-
nhia de Desenvolvimento Agropecuário, Indústria e Mineral do Pará, 
no município de Viseu, região bragantina do Pará, entre os rios Piriá 
e Gurupi, na divisa com o Estado do Maranhão. Notícias de ocupa-
ção remota dão conta de que esta área constituiu parte da capita-
nia do Gurupi durante o período colonial, doada ao donatário Álvaro 
de Sousa onde se desenvolveram muitas fazendas e engenhos. Por 
muitas décadas processou-se na região o tráfico ilegal de escravos, 
contrabandeados do Maranhão em direção ao Pará (SALLES, 2005, 
p. 253)

Documentos de 1848 citam a existência de mocambos132 na 
área, onde os escravizados fugitivos fixavam-se subsistindo através 
do plantio de mandioca, produzindo farinha e aguardente. Parte des-
ta população negra engrossou o contingente dos cabanos, revolução 
popular que ocorreu no Pará, entre 1835 e 1840. Jorge Hurley (1932, 
pp. 3-44), estudando o Vale do Gurupi (que inclui parte do município 

132  Nomes atribuídos regionalmente aos quilombos.
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de Viseu), recenseou em 1920 vários povoados remanescentes dos 
antigos mocambos, cuja população dedicava-se à agricultura e a ex-
tração de ouro, sendo comum a convivência marital entre os negros e 
os Tembé, indígenas habitantes da região. Esta área tornou-se conhe-
cida no início do século como “Minas do rio Gurupi”, por sua riqueza 
em ouro, diamantes, e outros minerais como titânio e cassiterita.

O processo de povoamento desta área, portanto, se verificou 
através de uma colonização antiga e espontânea, que se intensificou 
com a construção da estrada Pará-Maranhão (BR-316) cortando o 
município de Viseu, que fez afluir para a área, um contingente consi-
derável de trabalhadores nordestinos, resultando na formação de 35 
povoados, habitados por cerca de 10 mil famílias que totalizavam um 
número próximo de 50 mil pessoas no período do conflito na Gleba 
Cidapar. A posse da área em questão antecedeu assim à proprieda-
de jurídica reclamada por empresas do sul do país, que, a partir da 
década de 1970, se estabeleceram na região, alegando direitos cen-
tenários sobre as terras, configurando um quadro onde as diferentes 
concepções da terra entram em conflito: terra de trabalho, quando 
o trabalho se apossa da terra e terra de negócio, quando o capital 
se apropria da terra, transformando-a em espaço de exploração do 
trabalho alheio. 

José de Sousa Martins (1985, p.66,67) refere-se que até 1964 
havia duas situações de acesso à terra, onde dois regimes coexistiam, 
não muito pacificamente. De um lado o proprietário, o empresário 
capitalista, explorando economicamente a sua propriedade com o 
título na mão. Do outro, nas regiões mais pobres, o posseiro que 
permanecia na terra durante longos tempos e só tardiamente era 



292

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

expulso. A partir dos anos 60 as grandes empresas capitalistas que 
quisessem se instalar no campo são beneficiadas com a política de in-
centivos fiscais pelo Estado, que lhes dá apoio econômico, ampliando 
e estendendo a sua capacidade de repressão no campo, para prote-
ger os interesses que estava estimulando. É neste processo que o Es-
tado concede arrendamento onde já havia posses, vendem-se posses 
de tamanhos duvidosos, assim como glebas estaduais são superpos-
tas. Nesta deliberada política fundiária, multiplicam-se os conflitos 
pela posse da terra. É o caso, portanto, da área objeto deste artigo.

3 TERRA DE TRABALHO: A EXPLORAÇÃO CAMPONESA DA TERRA 

O município de Viseu encontra-se situado na Mesorregião 
Nordeste do Pará, chamada zona bragantina, e por muito tempo 
constituiu uma “ilha agrícola” no mar da Amazônia. Em 1950 era o 
grande mercado abastecedor de Belém, contribuindo com cerca de 
50% da produção estadual, que dela dependia para alimentar 40% 
dos paraenses recenseados em 1960. A Gleba Cidapar, incrustada no 
município de Viseu, caracterizava-se por ser uma zona agrícola por 
excelência, cuja fertilidade natural propiciava a cultura de alimentos 
com algumas incursões pela pecuária, o que garantia aos agricultores 
não só a subsistência, como também a venda de excedentes nos mer-
cados próximos. A produção de milho, feijão, arroz, mandioca e ba-
nanas eram expressivas naqueles povoados, chegando até a superar 
a produção da sede do município de Viseu. A existência de garimpos 
na área ameaçava, em parte, a utilização da terra para a agricultura.

Em sucessivos documentos levados às autoridades, os possei-
ros apontavam várias dificuldades para o escoamento da produção e 



293

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

reivindicavam a construção de pontes, estradas, e meios de transpor-
te. Era comum, no relato dos agricultores, o deslocamento a pé por 
muitos quilômetros, nas estradas vicinais, onde homens, mulheres 
e crianças carregavam a produção nas costas ou no lombo dos ani-
mais. Quando conseguiam acesso a caminhões, as precárias pontes 
que cortavam os rios colocavam em risco tanto suas vidas, como os 
produtos da lavoura.

Os constantes apelos dos produtores aos poderes públicos 
pleiteavam uma infraestrutura mínima, a fim de garantir o melhor 
aproveitamento dos recursos da terra.  As reivindicações comple-
mentares, como água, luz, posto médico, escola e telefone, ilustram 
bem a questão de abandono público daquela área de considerável 
potencial econômico, sob o ponto de vista da produção familiar dos 
posseiros, que era marginalizada pela falta de incentivo, apoio e fo-
mento. Os pontos básicos do documento reivindicatório dos possei-
ros da Gleba Cidapar ao governador eleito em 1982, Jader Barbalho 
(PMDB)133, esclarecem as dificuldades enfrentadas por eles. As prin-
cipais demandas eram:

1. Demarcação e titulação definitiva das terras, com área mí-
nima de 100 hectares e máxima de 200 hectares, sem despesa para 
todos os posseiros;

2. Criação de um novo município na região, com sede em um 
dos povoados da Gleba.

3. Abertura e recuperação das estradas vicinais para possibili-
tar o acesso livre e desembaraçado durante todo o ano.

4. Escolas em todas as comunidades.

133  Dossiê Quintino, CPT (Comissão Pastoral da Terra).
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5. Assistência médica para todos os lavradores, incluindo a 
construção de postos médicos.

6. Assistência técnica a todos os produtores
7. Exigência de segurança pública, com a construção de dele-

gacias de polícia, sendo os delegados indicados pelas comunidades.
8. Assistência creditícia e que os bancos das cidades reconhe-

cessem e atendessem os lavradores da gleba.
9. Política agrícola que garantisse preços e consumo dos pro-

dutos e das riquezas produzidas pelas comunidades.
A pressão coletiva pela legalização das terras e por melhor 

aplicação dos recursos públicos identificava o Estado como responsá-
vel pela situação da área. E cobrava providências a essas demandas. 
Este documento foi aprovado em amplas reuniões dos agricultores, 
traduzindo a organização dos moradores da área, que contavam com 
delegacias sindicais, associações de moradores e lavradores e repre-
sentações comunitárias. O envio do documento pelos posseiros da 
Gleba Cidapar ao Governador Jader Barbalho, ressalta a atenção para 
o processo democrático de discussão que precedeu a aprovação do 
documento.

4 TERRA DE NEGÓCIO: A GRILAGEM E OS GRANDES PROJETOS

Os títulos de propriedades apresentados pelas empresas su-
listas que se declaravam donas das terras da Gleba Cidapar são cartas 
de sesmarias, datadas de mais de 200 anos134, nunca confirmadas 
ou demarcadas, incorporando cinco fazendas, a saber: Gurupi-Mirim, 
Santa Maria, Araraima, Piriá e Macaco. Estas fazendas foram objetos 
134  As Cartas de Sesmarias eram emitidas pelas autoridades que permitiam a 
doação das terras. Criadas no século XIV, este instituto legal foi extinto em 1822.
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de transações sucessivas, até que a empresa South American Garden 
agrupou várias delas com o fim de explorar ouro na região. Tal pro-
jeto faliu e as propriedades entraram em leilão, com o objetivo de 
pagar obrigações trabalhistas, em processos na Justiça do Trabalho. 
Coube a Moacir Pinheiro Ferreira arrematar aquelas propriedades, 
solicitando a demarcação das terras, em processo iniciado em 1964 e 
concluído em 1968, no cartório de Viseu.

Em 1970, Ferreira se associou a outros para explorar econo-
micamente a área, fundando a empresa Companhia de Desenvolvi-
mento Agro-Pecuário, Industrial e Mineral do Estado do Pará – Ci-
dapar. Com as cartas de sesmaria na mão, afirmando posse sobre 
387.355,79 hectares, a Cidapar consegue financiamento do Banco 
Denasa de Investimentos para implantar projetos milionários. Quan-
do faliu, o banco se apropriou das terras e ações dadas como garantia 
ao empréstimo concedido, e, em 1980, vendeu parte das terras às 
empresas sediadas principalmente no Rio Grande do Sul, mas com 
ramificações no Rio de Janeiro, Paraná e Santa. Catarina. Empresas 
como Kosmos, Resplan, Sopemi e Sangu. O grupo Joaquim Oliveira 
reunia as demais empresas: Propará, Grupiá, Mineração das Onças, 
Real Agropecuária, Sabiana, Cide-Norte, Cia. Monte Cristo e Monte 
Linda. Exploravam comercialmente o arroz, madeira e principalmen-
te minérios, abundantes ali. Este grupo empresarial reivindicava a 
posse sobre 340.000 hectares do total de 387.355 hectares da área.

Em 1980 foi solicitado o cadastramento daquelas terras junto 
ao Instituto de Terras do Pará (ITERPA) e foram constatadas várias 
irregularidades na documentação apresentada. Quatro das cinco ses-
marias não foram confirmadas; a demarcação da área foi alterada em 
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processo fraudulento, aumentando os limites originais de 108.900 
ha para 387.355,79 ha, e desapareceu o livro do cartório de Viseu, 
onde foi registrada a demarcação original, havendo suspeita de que 
foi queimado para favorecer a fraude. A sentença demarcatória foi 
proferida por um juiz de jurisdição limitada, da Comarca de Viseu, 
não sendo os autos do processo remetidos ao Tribunal de Justiça do 
Estado, conforme procedimento na época. As terras griladas avança-
ram por terras do ITERPA, INCRA E FUNAI, calculando-se que mais de 
50% se sobrepunham às terras dos indígenas Tembé, que vivem na 
divisa entre os Estado do Pará e Maranhão.

O ITERPA, o INCRA e a FUNAI, entraram na justiça para pedir a 
anulação da sentença demarcatória em 1982. O processo passou da 
jurisdição estadual para a esfera federal, arrastando-se de forma mo-
rosa na esfera judicial. As empresas apelaram e justificaram que o Es-
tatuto da Lei de Terras de 1850, em seu artigo 22, já assegurava que 
os títulos de sesmarias não necessitavam de confirmação e medição, 
para que lhes fosse conferida validade. A região transformou-se em 
área de conflito aberto. Mais de 10 mil famílias que trabalhavam na 
terra exigiam que suas posses fossem legalizadas, com base no ins-
tituto da usucapião135. O governo estadual tentava um acordo com 
as empresas, comprometendo-se a demarcar os limites originais da 
carta de sesmaria, cerca de 110.000 hectares. 

Mas os representantes das empresas recusaram, e só esta-
vam dispostos a ceder 10.000 hectares da área pretendida, insufi-
cientes, para a regularização fundiária dos posseiros. Os empresários 

135  Usucapião é o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de 
um bem móvel ou imóvel em decorrência da utilização do bem por determinado 
tempo, contínuo e incontestadamente. 
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alegavam, além de “direito legal e legítimo às terras”, a necessidade 
do espaço para implantação de vários projetos, que na avaliação de-
les, iriam beneficiar os moradores e a economia local. Alegavam que 
em 1984 já tinham investido 17 bilhões de cruzeiros (R$ 17 milhões 
em moeda atual) em construções industriais, equipamentos para a 
extração de madeira, pastagens, estábulos, rebanhos bovinos, cur-
rais, represas, plantações de seringueira, pesquisas minerais, moder-
níssimas plantas para beneficiamento de ouro, veículos diversos, tra-
tores, escavadeiras, aeronaves de apoio, helicópteros etc.136

Os dados acima apontavam para a ambiciosa envergadura 
dos projetos capitalistas na área. Justificavam que poucos agri-
cultores possuíam benfeitorias na terra. E que tentaram fazer um 

acordo particular com alguns posseiros, através da mediação da 

Diocese do Guamá, doando terras, mas assegurando o direito de 

recompra das terras, cuja negociação foi recusada pelos lavrado-

res. No meio de pareceres, recursos, tentativas de acordo e coop-

tação, surgiu um grupo de lavadores dispostos a reagir à ação de 

pistoleiros e jagunços que davam cobertura para abertura de pica-

das no meio das roças dos posseiros, seguida de ameaças de mor-

te, invasão de casas e destruição de utensílios como fogão, pane-

las, louças e de benfeitorias como galinheiros, poços de água, etc. 

Um grupo liderado por Quintino Silva Lira se organiza e radicaliza 
na defesa da posse das terras da região da Pará-Maranhão, entre 
os rios Guamá e Gurupí.

136  Carta Aberta à População de autoria da PROPARÁ, empresa estabelecida 
na Gleba Cidapar. Documento constante do “Dossiê Quintino”.



298

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

5 A RESISTÊNCIA ARMADA - O “GRUPO DO QUINTINO”

A resistência armada surgiu quando os posseiros, desacredi-
tados da ação da justiça e pressionados pela ação dos jagunços, de-
cidiram defender a terra de trabalho em oposição à terra de negócio. 
Segundo a documentação existente, o grupo começa a se organizar 
em fins de 1983, liderados por Quintino Silva Lira, que adotou o codi-
nome de Armando Oliveira da Silva, e usava também o nome, Quinti-
no, como apelido. De origem camponesa, Quintino sofreu os efeitos 
da expropriação, que acompanha a marcha do capital na Amazônia. 
Foi amansador de burros em Bragança e viveu parte de sua vida em 
Santa Luzia137, também conhecida como “KM 47 da Pará-Maranhão”, 
que na época pertencia ao município de Ourém (vizinho a Viseu), 
onde lavrava a terra e produzia farinha de mandioca. 

Violeta Loureiro, em seu livro Estado, Bandidos e Heróis: uto-
pia e luta na Amazônia, afirma que Quintino migrou para um po-
voado chamado de Broca “próximo do km 47 da Pará – Maranhão 
(município de Ourém), onde começa a cultivar um lote de terra” 
(LOUREIRO, 2001, p.234), porém, ele passa pouco tempo nesse po-
voado e muda-se para outro chamado de Pau de Remo. Segundo a 
autora Quintino entrou em choque com Paraná, proprietário de fa-
zendas e de um posto de combustível em Castanhal que comprou 
fazenda através da grilagem em Pau de Remo, onde Quintino e 33 
famílias viviam e produziam.

Depois de terem suas roças, casas de farinha e outras benfei-

137  O município de Santa Luzia do Pará foi criado em 1991 e instalado em 
janeiro de 1993, com o desmembramento de terras dos municípios de Bragança, 
Viseu e Ourém. Está situado na microrregião Guamá e na Mesorregião Nordeste do 
Pará, cortado pela rodovia BR-316, também conhecida como Pará-Maranhão.
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torias destruídas, os lavradores denunciaram a violência à Presidên-
cia do Tribunal de Justiça do Estado. Oito meses se passaram e não 
houve resposta. Enquanto isso, o conflito agudizou-se e um lavrador 
foi morto quando tentou resistir à invasão de gado nas suas planta-
ções de maniva, milho e arroz. Após o assassinato do posseiro, cha-
mado “Bragança”, Quintino Lira organiza um grupo de colonos para 
vingar a morte do companheiro, até porque, sendo vizinho da família 
do morto, o lote de Quintino seria o próximo a ser grilado. Ele estava 
na linha de tiro do latifundiário e seus jagunços.

 Quintino decidiu cavar uma trincheira e esperar os pistolei-
ros, que foram recebidos à bala de chumbo de espingarda de caça. Os 
pistoleiros recuaram e comunicaram ao fazendeiro, que morava no 
município de Castanhal e reforçou a tropa de pistoleiros. Mas Quin-
tino já não estava sozinho; com o apoio de alguns vizinhos, reagiu. O 
fazendeiro, o gerente da fazenda e um pistoleiro foram mortos. Após 
esse choque, ele virou uma lenda na região. E, como passou a ser ca-
çado pela polícia, adentrou a mata e passou a não ter mais paradeiro 
certo. Foi acolhido pelos posseiros da região e era convocado quando 
se sentiam ameaçados pela grilagem de terra ou qualquer violência. 
De lavrador, tornou-se um “fora da lei” e ao mesmo tempo um “he-
rói” para os pequenos trabalhadores rurais.

Em 1983, Quintino foi para a Gleba Cidapar e conseguiu reu-
nir um grupo de 40 homens. O grupo, segundo ele, poderia aumen-
tar e chegar até 200, juntando lavradores perseguidos e torturados, 
gente que teve seus lotes invadidos ou ameaçados e parentes de pes-
soas mortas na luta138. A manutenção do grupo ficava por conta dos 
138  Entrevista concedida por Quintino ao jornalista Paulo Roberto Ferreira 
para o jornal O Liberal, em agosto de 1984, constante do “Dossiê Quintino”.
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lavradores da área. Eles passaram a ver Quintino como uma espécie 
de Hobin Hood, salvador, justiceiro. Forneciam alimentos e munição. 
Quintino dizia que contava também com a ajuda de pequenos pro-
prietários e até de fazendeiros da região que reagiam à presença de 
forasteiros, especialmente empresários do Paraná, Rio Grande do Sul 
e São Paulo. Houve uma espécie de pacto: o grupo armado de Quin-
tino não mexia com os fazendeiros que já estavam na área há muito 
tempo e eles não criavam dificuldades aos posseiros, nem impediam 
que circulassem nos caminhos de serventia onde a posse da terra 
não estava em disputa.

As armas do grupo eram revólveres e cartucheiras. A munição 
era envenenada com cera de carnaúba e outras ervas e resinas da 
floresta. Contando com o apoio efetivo da população local, Quintino 
não aceitava ser comparado a Lampião139, pois respeitava colonos, 
mulheres e crianças, diferente do famoso cangaceiro nordestino:

Eu me considero mais que o Lampião porque eu 
não sei se ele matou mais que eu. E eu me con-
sidero mais apoiado que Lampião, por que ele 
chegava numa região, humilhava, tirava roupa 
de mulher, agressava [sic], matava, jogava me-
ninos pra cima e aparava no punhal. Eu nada 
disto fiz e nem desejo fazer. Aonde eu chego, já 
os meninos correm pro meu lado140.

Quintino não tinha mais casa nem lote de terra para cultivar. 
Afirmava não possuir família, talvez temendo represálias da polícia 
aos seus familiares, o que de fato ocorreu, pois seu irmão Benedi-

139  Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o “Rei do Cangaço” 
nordestino, nascido em 4 de junho de 1898 e foi morto em 28 de julho de 1938.
140  Entrevista concedida por Quintino ao jornalista Paulo Roberto Ferreira, 
para o jornal O Liberal, agosto de 1984, constante do “Dossiê Quintino”.
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to Lira, morador na localidade de Anajateua, que margeia o rio Pi-
riá (município de Viseu), teve sua casa invadida, sofrendo violências, 
para que informasse o paradeiro de Quintino. Antônia, a companhei-
ra do líder do movimento de resistência, o acompanhava em suas 
andanças na mata. Foi assassinada grávida, durante um cerco policial 
à casa de um posseiro, onde Quintino e seu grupo descansavam.

Quintino não se assume bandido, mas “gatilheiro”, diferente 
de “pistoleiro”. Na sua narrativa,

pistoleiro ganha dinheiro para matar, é quem 
trabalha por dinheiro para fazendeiro, para 
defender o patrimônio do patrão. Nós traba-
lhamos em defesa do próprio patrimônio e do 
patrimônio dos irmãos. Juntamente com meus 
companheiros e firmemente vim para trabalhar 
nesta luta em defesa do povo pobre paraense 
que vive a lutar, a trabalhar de sol a sol com as 
mãos calejadas e os grileiros querem grilar as 
terras deste povo. Eu tô a trabalhar juntamente 
com esta turma de homens que se encontra ao 
meu lado, em defesa da própria terra, que dela 
nós vivemos141.

A defesa da terra como espaço de vida e a liberdade do tra-
balho familiar e autônomo eram bandeiras de luta de Quintino e seu 
grupo de resistência:

Eu vou viver uma maneira assim, juntamente 
com os colonos, vivendo ao lado dos colonos 
todos os colonos sendo meus amigos. Se der 
sorte de eu plantar e produzir, minha ideia é 
esta, como sempre plantei e produzi. Isto de-
pois da terra ser liberada ou por briga ou por 
justiça142.

141   Idem.
142   Idem 
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Pereira (2015 pp. 61-64) em estudo “Do Posseiro ao Sem Ter-
ra: A luta pela terra no Sul e Sudeste do Pará” caracteriza muito bem 
a figura do posseiro na Amazônia brasileira e seu processo de con-
quista da terra de sobrevivência.  Ao traçar o perfil da pistolagem, 
em especial sobre o pistoleiro conhecido Sebastião da Terezona (PE-
REIRA, pp.198-220) ressalta a articulação e a colaboração entre pisto-
leiros e funcionários do INCRA, juízes, delegados, agentes da Polícia 
Federal e policiais militares e civis, ou seja, o aparelho do Estado. na 
disputa pela apropriação da terra. 

Com o gatilheiro não foi diferente. A promotora pública de 
Viseu expediu ordem de prisão contra ele. Daí se permitiu uma ação 
audaciosa: se deslocou da mata para uma incursão à sede do muni-
cípio de Viseu à procura da autoridade. Discursou em praça pública, 
na presença de muitas pessoas. Aproveitou para denunciar o con-
flito entre grileiros e posseiros; reafirmou seu ceticismo na justiça 
e sua crença no gatilho em substituição à burocracia judicial. De lá, 
telefonou para a Rádio Clube do Pará (antiga PRC5), emissora muito 
ouvida nos municípios de Ourém, Garrafão do Norte, Capitão Poço e 
Viseu, e deu entrevista por telefone público sobre a luta que travava 
para o radialista Carlos Mendes, apresentador de um programa ao 
vivo sobre direitos e cidadania chamado “Sala de Debates”.  É Carlos 
Mendes que relata143:

No ar, por mais de 10 minutos, Quintino foi 
entrevistado e contou o que ocorria na região, 
denunciando que era caçado porque defendia 
pessoas despejadas de seus lotes por grandes 

143  O blog Ver-o-Fato (2016), assinado pelo jornalista, declara que a fita com 
a gravação se perdeu juntamente com parte do acervo dos programas da Rádio 
Clube. A entrevista foi concedida em dezembro de 1984, um mês antes da morte 
do gatilheiro.
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fazendeiros oriundos de outros estados. Quin-
tino também falou da repressão policial e da 
pistolagem contra os colonos comandada por 
James Vita Lopes, que em 1987 seria um dos 
principais envolvidos na morte do ex-deputa-
do Paulo Fonteles, uma execução que chocou 
o país. No final da entrevista, Quintino afirmou 
que precisava desligar o telefone porque estava 
sendo caçado pela PM e a qualquer momento 
poderia ser morto pelas forças do Estado.

As vítimas do grupo de Quintino foram fazendeiros e pisto-
leiros que atacavam as famílias que viviam do trabalho na terra. Por 
isso mesmo a polícia tinha dificuldade de localizá-lo. Os ataques do 
gatilheiro aos acampamentos das milícias eram realizados na forma 
de emboscada e geralmente surpreendiam seus adversários, pois os 
moradores da região cuidavam de manter o grupo informado sobre 
os movimentos das patrulhas da Polícia Militar e das milícias dos fa-

zendeiros144. A milícia de 102 pistoleiros paga pela Cidapar compu-

nha a “Guarda de Segurança” da empresa, comandada pelo capitão 

James Vita Lopes. Já as tropas militares, a partir de 1984, tentavam 

cercar o grupo de Quintino, mas temiam penetrar a mata, pois parte 

delas era recrutada em povoados do Maranhão e, portanto, não co-

nhecia a região do Guamá. Quando o faziam, levavam mantimentos 

para vários dias, com medo de tocar em alimentos ou água oferecidos 
pelos posseiros. Os policiais tinham receio de serem envenenados.
144  Hobsbawm (1970, p. 25) cita que quase todos os que enfrentam os opres-
sores e Estado são considerados como vítimas, como heróis ou ambas as coisas. 
Quando passa a ser perseguido, é protegido naturalmente pelos camponeses e 
pelo peso das convenções locais, que defendem a “nossa” lei – costumes, inimiza-
des de sangue, ou qualquer outra – contra a lei “deles”, e a “nossa” justiça contra a 
justiça dos ricos.
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O mito da invencibilidade de Quintino percorreu a região. Tor-
nou-se lenda. Era voz corrente que ele escapava de qualquer cerco 
e tinha uma pontaria perfeita. Os camponeses acreditavam que ele 
se transformava em animal ou em um toco, quando acuado e perse-
guido, crença reforçada pelo próprio líder rural. A invulnerabilidade 
fazia parte do prestígio social do líder, a história estratégica de que 
possuía o “corpo fechado” conferia-lhe respeito pela comunidade e 
temor pelos pistoleiros, que também mantinham a crença sobre seus 
poderes que os tornavam invencível145.

Quintino reforçou este mito ao explicar as sucessivas derro-
tas das forças policiais nos cercos: “Eu quando quero me virar num 
cachorro, se a polícia vem me perseguir, eu me viro num cachorro, 
num bode. E eles passam por mim e não me vê. Quando me viro num 
animal selvagem é para me defender dos inimigos”146. Assim também 
as memórias consolidam a lenda:

Quando começou a guerra, meu irmão foi até 
uma preta no Codó fazer um “trabalho”. Ela 
mandou Quintino ficar sozinho no mato, dentro 
de um toco, durante nove dias. No décimo dia, 
um bicho apareceu à meia-noite. Daí em diante 
ele se transformava em veado ou cachorro, nin-
guém pegava (Raimundo, irmão de Quintino).

Na verdade, Quintino conhecia a mata como ninguém e era 
um excelente líder estrategista, muito bem informado de todos os 

145  Pereira (2015, p. 248), ao construir o perfil do pistoleiro “Sebastião da 
Teresona” ressalta que este acreditava e fazia acreditar que tinha o “corpo fecha-
do”, o que o protegia das balas e da morte pelo poder da oração ou pacto com o 
diabo, crença essa que o tornava temido no meio do povo. 
146  Entrevista concedida por Quintino ao jornalista Paulo Roberto Ferreira 
para o jornal O Liberal, em agosto de 1984, constante do “Dossiê Quintino”.
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passos da polícia e de qualquer movimentação dos inimigos. Quinti-
no afirmava que as decisões do grupo eram tomadas em conjunto e 
que, se ele morresse, existiam mais de cem para ocupar o seu lugar. 
Esta fala traduz o sentimento coletivo de defesa da terra: “Só deixo a 
área quando ela for liberada, um dia vai chegar alguém e dizer assim: 
essa terra se encontrava em conflito há mais de dez anos, mas foi 
liberada por um homem gatilheiro, matador de cabra safado”147.

Ao tomar como referência os lavradores pobres, Quintino 
conseguia identificar seus inimigos e fazer a relação entre os inte-
resses dos grileiros (representação do poder econômico), o Estado 
(representação do poder político) e a repressão, a serviço do capital:

...Eu trabalhava de roça, mas o grileiro não me 
deixou trabalhar. Eu fui pra polícia e a polícia 
não me deixou trabalhar. O Presidente da Repú-
blica dá apoio ao grileiro. Então eu fui e formei 
um cangaço. Formei os meus direitos, apoiado 
pelo povo do Pará. E na realidade eu vivo a lu-
tar. E vou até o fim da luta pelo povo 148.

Afirmava a descrença na justiça e nas autoridades, mas fazia 
uma diferença entre a política do governador do Pará, Jader Barba-
lho, “que é do PMDB, e por isto tem o poder fraco” e o governo do 
Presidente da República, general João Figueiredo, que “é do PDS, não 
tendo interesse em resolver o problema da terra”. O grupo atuava 
numa conjuntura política em que o regime militar sustentava na pre-
sidência o general João Figueiredo e no Pará governava Jader Bar-
balho, eleito pelo PMDB, sob um programa democrático. A aliança 
entre Jader Barbalho e o coronel Alacid Nunes, governador que o 

147   Idem.
148   Idem
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antecedeu e que foi um dos líderes da ditadura no Pará, consolidou 
fortes bases eleitorais no interior do Estado e se tornou fator decisi-
vo na vitória de Barbalho nas eleições de 1982. O governador Alacid 
Nunes e membros do seu governo tinham visitado diversas vezes o 
Rio Grande do Sul, acenando com vantagens ao empresariado sulista 
interessado em se estabelecer nas terras da Gleba Cidapar, compro-
metendo-se a financiar parte da infraestrutura necessária aos inves-
timentos. Os interesses do capital entrelaçavam-se com os políticos.

Segundo Quintino, desde que o grupo começou a agir, 100 
mortes foram computadas para o lado dos grileiros. As entidades 
de oposição apontavam dez posseiros mortos no conflito. A caçada 
a Quintino, iniciada em agosto de 1984, se intensificou a partir de 
novembro do mesmo ano, quando se encerrou uma trégua de três 
meses, prazo em que o governo se propunha a resolver judicialmente 
o conflito. Nada foi solucionado e a repressão aos posseiros foi in-
tensificada pela polícia. As famílias de agricultores da área em litígio 
denunciaram repetitivamente o grau de violência policial para forçar 
a população a ceder informação sobre o paradeiro de Quintino; havia 
sido instalado um clima de terror, com uso de bombas de gás lacri-
mogêneo, granadas e armamentos pesados contra homens, mulhe-
res, idosos e crianças.

A truculência das forças policiais só aumentava a revolta da 
população local e a proteção ao grupo de Quintino. Então as forças 
da repressão mudaram de tática, organizaram a Operação ACISO 
(Ação Cívico-Social), levando para os povoados da Gleba Cidapar, 
comandos médicos, odontológicos e orientações preventivas contra 
malária e outras doenças tropicais. No rastro da operação apareceu 
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um odontólogo que instalou um consultório e ganhou a confiança 
da comunidade. Foi ele que recolheu as informações que levaram a 
Polícia Militar a localizar o líder da resistência.

No dia 4 de janeiro de 1985, uma tropa de 30 policiais mili-
tares, sob o comando do capitão Cordovil, cerca a casa de Quintino, 
na localidade de Vila Nova, na região do Piriá. Ele já havia escapado 
de dois cercos anteriores e ainda tentou fugir pela porta dos fundos, 
mas desta vez foi morto pelas costas, com dois tiros de fuzil. O corpo 
de Quintino foi transportado para Belém, numa picape da PM. Antes 
de chegar ao Instituto Médico Legal (IML), a patrulha desviou a rota e 
o corpo até a cidade de Capitão Poço, onde a população foi acordada 
por intenso foguetório promovido por um fazendeiro, dono de posto 
de gasolina, que tinha oferecido um prêmio pela cabeça do líder da 
resistência armada. 

A notícia se espalhou pelas emissoras de rádio, mas a popu-
lação da área não acreditava na morte de Quintino. Seu corpo foi 
liberado às pressas pelo IML e enterrado no cemitério da cidade 
de Capanema. Acontece que no dia da chegada do corpo a Belém, 
o governo do Estado inaugurava o Monumento à Cabanagem, por 
ocasião dos 150 anos da revolta popular que por cinco anos (1835 a 
1840) desafiou o poder do governo regencial. Houve protestos na so-
lenidade porque o movimento de Quintino era associado à revolução 
popular paraense do século XIX.

Familiares, amigos e movimentos sociais reagiram, protesta-
ram e exigiram a exumação do corpo de Quintino. Somente quinze 
dias depois, houve a exumação em Capanema, município do nordes-
te do Pará e foi realizada uma nova perícia. Uma vez liberado o corpo, 
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realizou-se o traslado pelas regiões que Quintino atuou, para que o 
povo se despedisse do seu comandante. O corpo passou por várias 
localidades onde Quintino era referência (na Gleba Cidapar havia cer-
ca de 35 localidades), depois foi a Viseu, Bragança, Km 47, Capitão 
Poço, Ourém e outras comunidades (LOUREIRO, 2001). Foi velado na 
sede do município de Viseu e depois sepultado na localidade de Piriá, 
ao lado do túmulo de seu pai, sob a comoção dos lavradores que por 
180 quilômetros acompanharam a romaria fúnebre.  Era janeiro de 
1985.

A maioria das pessoas não acreditava na morte do líder, mes-
mo diante das evidências. Um morador local, em uma baiuca, bar de 
estrada, cobrava para quem quisesse ler sobre sua morte em cober-
tura do jornal O Liberal. Quintino ainda faz parte das memórias fratu-
radas do povo local e as rememorações identificam o lugar social de 
quem recorda, reveladoras dos múltiplos interesses e projetos que 
permeiam a sangrenta luta pela terra na Amazônia ontem e hoje: 
“Quintino foi e sempre será o que as pessoas quiserem dele achar, 
pois de tudo tinha um pouco, e pode ter sido um herói, bandoleiro, 
justiceiro, cangaceiro, gatilheiro, Robin Hood, Zumbi, Antônio Conse-
lheiro, “Lampião”, um toco ou um cão, o diabo” (Morador de Viseu). 

A reportagem do jornal O Estado de São Paulo em 2010, vinte 
e cincos anos após a morte de Quintino, traçou o cenário da área de 
maior tensão social vivida no Nordeste do Pará nos anos 80, fazendo 
uma ponte entre o tempo dos cabanos, do Quintino e da realidade 
atual.

O gatilheiro Quintino foi o homem mais idola-
trado da história recente do Guamá, território 
encravado no nordeste paraense de 28 mil qui-
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lômetros quadrados, do tamanho de Alagoas, 
que apresenta os piores índices de desenvol-
vimento humano da Amazônia. O fuso históri-
co aqui é o mesmo da época do gatilheiro. E o 
tempo de Quintino, que também se apresen-
tava como Armando Oliveira da Silva, está pró-
ximo do período de barbárie da repressão aos 
cabanos, entre 1835 e 1840149. 

6 SOBRE O CARÁTER POLÍTICO DO MOVIMENTO

O Grupo do Quintino apresenta similitudes com a tipologia 
feita por Hobsbawm na caracterização de banditismo ou bandoleiris-
mo social, ou rebeldes primitivos (HOBSBAWM, 1976, 1978). O ban-
doleirismo social, para Hobsbawm, emerge em sociedades agrárias, 
que permanecem tradicionais e pré-capitalistas, surgindo antes do 
pobre adquirir consciência política ou chegar a métodos mais eficien-
tes de agitação social.  (HOBSBAWM, 1978, p. 31). Para o autor, o 
“bandido é um fenômeno pré-político e sua força está na proporção 
inversa da força dos movimentos revolucionários agrários organiza-
dos, do socialismo ou comunismo” (idem).

 Martins (1986) critica a classificação dos movimentos sociais 
rurais no Brasil que os enquadra na seguinte ordem: movimentos 
messiânicos, banditismo social, associativismo e sindicalismo. No en-
tendimento deste autor, aponta para uma perspectiva evolucionis-
ta, conveniente à tese de que os movimentos camponeses tendem 
a se constituir em movimentos pré-políticos, no sentido de que são 
incapazes de forjar um projeto político alternativo às  formas de do-
minação social, sendo necessária uma “força de fora”, para que se 

149  A Guerra do Gatilheiro Quintino. Acervo O Estado de São Paulo, 19 de 
dezembro de 2010.
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transformem em movimentos políticos (MARTINS, 1986, p. 28). Os 
termos pré-político e político parecem sugerir a passagem do velho 
para o novo, do atrasado para o moderno. 

Mesmo não invalidando a distinção entre movimentos pré
-políticos e políticos, Martins, busca relativizá-los no que tange a 
revoltas rurais, afirmando que “o processo histórico tem na sua es-
sência a contradição que gera e confronta as classes entre si opos-
tas, mas contém também a desigualdade  entre relações sociais e a 
interpretação destas relações por aqueles que as vivem” (MARTINS, 
1986, p. 29).  Aponta vários casos no Brasil em que messianismo, 
banditismo e movimentos políticos ou pré-políticos coexistem, suce-
dem ou precedem um ao outro, numa lógica que foge à realidade da 
análise histórica e sociológica, mas plenamente inserida na realidade 
concreta do processo social.

Margarida Moura, no livro Camponeses, defende que muitos 
ativistas e pensadores políticos possuem ainda hoje uma “observação 
envergonhada” do campesinato brasileiro e do sentido de suas lutas, 
o que lhes leva a avaliar a participação camponesa nas lutas sociais, 
como inferior, pré-política, acomodada. A ausência de uma visão glo-
bal de sua condição subalterna, não deve ser atribuída à consciência 
conservadora camponesa, posto que também se acha presente nas 
representações de outras lutas sociais (MOURA, 1986, p. 15).

George Rudé, ao classificar os movimentos sociais em indus-
triais e pré-industriais, segue as premissas de Hobsbawm, quando 
define como industriais os movimentos de operários e assalariados, 
que têm como forma de luta a greve e como instrumento de ação, 
a organização sindical e partidária. Nos movimentos pré-industriais, 
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teriam em comum o caráter pré-político, e, mesmo chegando a graus 
de radicalização e violência, não teriam condições de apontar a alter-
nativa de uma nova ordem social (RUDÉ, 1982).

Predomina assim a concepção proletária da situação política e 
social, impedindo de ver que o campesinato tem, na sua relação com 
o capital, contradições diferentes daquelas que tem o operário: cada 
um destes com seu tempo histórico, sua luta e sua visão do mundo. 
A expansão do capitalismo agrário e industrial cuidou de politizar os 
movimentos camponeses. As rebeliões camponesas do século XX já 
não são simples respostas a problemas locais, mas reações inseridas 
em processos mais abrangentes, reveladoras de grandes desarticula-
ções sociais. A sociedade que produz o Grupo do Quintino está dis-
tante de ser uma sociedade pré-capitalista, pelo contrário, conhece 
todas as contradições em que, no campo, o capitalismo faz antagoni-
zar os interesses dos posseiros e dos grandes empresários capitalis-
tas e que se manifesta como produto da expansão capitalista.

É um movimento da radicalidade política, que se dá depois 
de esgotados todos os recursos “institucionais” de luta, que passam 
por abaixo-assinados, movimentos reivindicatórios, mobilizações co-
munitárias, comissões, audiências, ocorrendo, portanto, numa socie-
dade que conhece “métodos eficientes de agitação social” e onde a 
existência de associações de moradores e lavradores ou ainda dos 
Sindicatos de Trabalhadores Rurais, não impedem que movimentos 
como o de Quintino tenha seu espaço de atuação. Antes, convivem 
com ele. Existia um grupo que dialogava com a igreja católica, com 
autoridades, parlamentares e instituições da sociedade civil do Es-
tado. E o grupo que reagia às investidas violentas das milícias dos 
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fazendeiros e seus aliados.
A radicalização da luta ocorre após numerosos apelos à Justi-

ça, configurando um quadro em que o Estado intervém claramente a 
favor do latifúndio na problemática da terra. Nas entrevistas de Quin-
tino, como porta-voz da radicalidade dos posseiros, ele demonstra 
perceber que repressão, poder e grilagem constituem um bloco ini-
migo que deve ser combatido. O caráter pré-político encontra-se na 
própria estrutura social em que se insere o camponês, onde o poder 
público torna-se uma mera expansão do poder privado. A segurança 
das empresas na área da Gleba Cidapar, é feita por jagunços e pisto-
leiros, que não conhecem limites em sua ação, misturando-se e con-
vivendo com os policiais na repressão aos camponeses. Fazendeiros 
da área em muitas ocasiões forneceram a infraestrutura de transpor-
te para facilitar a locomoção da polícia e articulavam a infiltração de 
pistoleiros nas fileiras das tropas oficiais para facilitar a identificação 
de lideranças dos movimentos sociais. 

Pereira (2015) chama atenção para o fato de que a eficiência 
da pistolagem na Amazônia deve-se à impunidade e no caso do sul e 
no sudeste do Pará, à sustentação do aparelho de Estado em defesa 
dos fazendeiros e do modelo de desenvolvimento do desenvolvimen-
to da Amazônia baseado na grande propriedade concentracionista 
em oposição aos trabalhadores rurais. Assim, se “interpenetram in-
teresses de proprietários rurais, de pistoleiros e de agentes do Estado 
contra os trabalhadores rurais que lutam pela terra” (PEREIRA, 2015, 
pp. 2007, 2008).

É difícil, em qualquer área de litígio pela terra na Amazônia, 
definir os marcos da legalidade onde as diversas forças sociais 
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atuam, pois o clima de violência contido no centro da disputa pela 
terra extrapola os campos institucionais de decisão. Mediante este 
quadro, sugerimos elementos que evidenciam na atuação do “Grupo 
do Quintino” o alcance político da luta armada na região do Guamá 
nos idos dos anos 80 do século passado:

1. Os interesses em conflito ultrapassam o âmbito local, inse-
rindo-se numa problemática mais geral que diz respeito a projetos 
antagônicos de uso da terra;

2. O conflito transcende a esfera estadual, pois envolve a 
questão da desapropriação da terra, que é de alçada do governo fe-
deral, apontando para mediações que se estendem para além dos 
muros da localidade. Não nos parece gratuito o Ministro de Assuntos 
Fundiários, Danilo Venturini, exigir a prisão de Quintino como condi-
ção prévia para a resolução de questão fundiária na área150.

3. A atuação do “Grupo do Quintino” tem um efeito subversivo 
e desagregador, atingindo interesses situados além da Gleba Cidapar. 
Juízes de comarcas de municípios diferentes, vizinhos de Viseu, ale-
gam falta de segurança para o desempenho de seus trabalhos.

4. O corpo de Quintino, após sua morte, é levado como tro-
féu, pelos policiais a um fazendeiro do município de Capitão Poço, 
que tinha colocado a cabeça do líder camponês a prêmio.

5. O apoio ao movimento transpõe as fronteiras locais, com 
a mediação de organizações políticas, sindicais e partidárias, que na 
capital, cuidam de pressionar por políticas públicas em favor dos pos-
seiros.

Quintino e seu grupo expressam um grau de radicalização po-

150  Dossiê Quintino, CPT (Comissão Pastoral da Terra).
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lítica sem, em nenhum momento, colocar a questão da tomada do 
poder. No entanto, não nos parece que isto signifique o tal “olhar 

para trás”, ou a defesa da ordem tradicional, como deveria ter sido 

em algum passado real ou mítico. O caráter anticapitalista e de resis-

tência do grupo é um fato, no sentido de que consegue ver os inimi-

gos contra os quais combatem e suas articulações de poder. Quando 

Quintino expressa a vontade coletiva de só abandonar a luta, quando 

a terra for enfim liberada, questiona um sistema de dominação que 

se baseia no lucro, embora não tenha claras todas as implicações que 

tal vontade acarreta. O elemento ideológico contido na formulação 

da “terra livre”, se choca com o latifúndio e o modelo fundiário con-

centracionista, recorrentes na sociedade brasileira e que caracteri-

zam o capitalismo agrário brasileiro.

A concepção da propriedade empresarial da terra elabora-

da pela burguesia e pelo governo militar, contrapõe-se à concepção 

de terra de trabalho. São estas distintas concepções que entram em 

choque no conflito estudado e ainda motivam as lutas no campo, 

num contexto de luta pela terra que se intensifica cada vez mais na 

Amazônia, em um processo de modernização dolorosa marcado com 

sangue, mortes e violência.
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A LEI DOS POSSEIROS VERSUS OS GOVERNOS MILITARES NA 
AMAZÔNIA: A LUTA PELO DIREITO DE VIVER NAS MATAS 

(1961-1981)

Adriane dos Prazeres Silva

Resumo: A Lei Anilzinho, “a lei dos posseiros”, foi desen-
volvida em meio a mata por homens e mulheres que possuíam em 
comum, o viver na terra de maneira coletiva. Compreendiam que a 
floresta fazia parte de suas vidas e que estavam ligados aos rios, iga-
rapés, lagos e florestas de castanhais, numa relação mutual, intrín-
seca. Pertenciam aquele chão, à aquelas matas, essa vivência era o 
que dava sentido às suas experiências. A referida Lei foi construída 
por trabalhadores rurais do Baixo Tocantins na década de 1980 entre 
os dias 10 e 11 de julho, na comunidade de mesmo nome na então 
rodovia PA-156, atual BR-422, mas conhecida Trans-Cametá (conecta 
o município de Cametá ao de Tucuruí). A lei possuiu 12 artigos que 
formam a síntese do viver na terra de maneira coletiva, expressão 
também das experiências que lhes foram passadas no cotidiano da 
floresta Amazônica, era também uma lei que se contrapunha a lei im-
posta pelo Estado nação brasileiro. Na década de 1980, o Estado do 
Pará, já possuía o título de campeão de conflitos Agrários após o gol-
pe civil- militar de 1964 e durante a vigência dos governos militares 
(1964-1985), essas disputas foram ampliadas e tornaram-se mortais.

Palavras-chave: Trabalho. Resistência. Governos Militares. 
Amazônia.

1 A LEI ANILZINHO: A LEI DOS POSSEIROS

1 - Resistir na terra;
2 - A terra é da comunidade;
3 - A terra é pra quem nela trabalha 
(...).
5 - Defender a terra com armas, se for 
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preciso machado, terçado, espingar-
da, etc. reagir ao ataque da grilagem.
1º Encontro Anilzinho - Baião, 10 a 11 
de julho de 1980.

A epígrafe acima são alguns “artigos” da Lei Anilzinho151 essa 
lei foi criada por trabalhadores rurais do Baixo Tocantins152, na déca-
da de 1980, em parceria com a Igreja Católica Progressista no caso 
representado pela Prelazia de Cametá153 e a Federação de Assistência 
Social e Educacional (FASE). A lei foi usada para dar apoio aos possei-
ros, articulando resistências à entrada dos grandes projetos na Ama-
zônia tentando consequentemente evitar a grilagem das terras na 
região. Era uma lei legitimada pelo costume de viver coletivamente 
na terra, mas especificamente nas matas. 

Esses homens e mulheres que viveram sob as copas das ár-
vores dessas matas em alguns momentos se reconheciam como Pos-
seiros e Lavradores, exerciam várias atividades em períodos distintos 
do ano eram: Marisqueiros, Pescadores, Extrativistas da Borracha, da 
Balata, do fruto da andirobeira e em especial a castanha do Pará. 
A maior parte dessas matas não tinham donos, era considerada de 
151  Localidade pertencente ao município de Baião, onde, em 1979, ocorreu 
a expulsão de posseiros de suas terras por grileiros. Em reação a essa expulsão foi 
forjada a Lei Anilzinho.
152  Moju, Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Mocajuba, Baião, Cametá, 
Limoeiro do Ajurú, Oeiras do Pará e Tucuruí. Uma das microrregiões do Estado do 
Pará. 
153  A prelazia de São João Batista (Cametá) localizada à margem esquerda do 
rio Tocantins foi criada em 27 de novembro de 1952 pelo papa Pio XII, desmem-
brando do território da arquidiocese de Belém. Para esta foi nomeado Veerman; 
sagrado bispo da Prelazia no ano de 1961, função que exerceu até 1969. A Prelazia 
de Cametá, em 1979, possuía sete paróquias: Cametá, Oeiras, Igarapé Miri, Cara-
pajó, Mocajuba, Baião e Tucuruí, esta última, por exemplo, inclui em seu território 
paroquial parte de três municípios: Baião, Tucuruí e Jacundá, e Bagre.
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todos e isso foi aprendido por essas pessoas “a maior parte do mato 
pertence a todos”, mas também dentro dessa região se conhecia 
onde começava e terminava as terras de algumas famílias, não neces-
sitava-se de cerca para isso. Dentro das matas existia e ainda existem 
as florestas de castanhais, chamados simplesmente de castanhais, 
são trechos das florestas que concentram mais de 50 a 100 árvores 
num perímetro próximo, a grande maioria desses castanhais eram de 
todos, ou seja, eram castanhais de uso comum 154.  

Os moradores do baixo Tocantins em meados da década de 
1970, perceberam que os costumes que asseguravam a posse da ter-
ra estavam sendo questionados, pois anteriormente pouco se exigia 
o título definitivo para provar que as terras eram de seu domínio. 
De acordo com essa visão, o título de posse não possuía tanta rele-
vância, o que valia era a permanência e suas benfeitorias, ou seja, o 
trabalho na terra, pois nesse caso, ela já estava ocupada há várias ge-
rações, portanto - para eles - “a terra era pra quem nela trabalhava”. 

Durante os governos militares de (1964-1985), a Amazônia foi 
alvo da especulação de títulos agrários. Dessa maneira, parte dessas 
terras foram vendidas ou mesmas entregues para empresários su-
listas. Contudo, esses territórios já possuíam donos e as populações 
originais ou as que habitavam de maneira ancestral esse chão foram 
desconsideradas. No entanto, elas não ficaram passivas a esse pro-
cesso, protagonizaram ações para resistir e continuar habitando seu 
chão, o seu lar que era constituído pelas matas, pelos rios, igarapés, 
lagos e enfim pelo seu sagrado.

No entanto, a historiografia paraense não consolidou, ainda, 
154  Esse debate é melhor fomentado na tese de doutoramento de Adriane 
dos Prazeres Silva, ainda em desenvolvimento.
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um debate sobre conflitos agrários nessa microrregião155. Fizemos 
um levantamento no Laboratório de História da Universidade Federal 
do Pará e analisamos trabalhos de dissertações pontuais, tais como 
o de Edileuza Santos (2007) na Vila Arrais, no município de Jacundá, 
e o de Elias Diniz Sacramento (2007) no município de Moju. Também 
encontramos trabalhos voltados para a mesma temática no sudes-
te paraense, como o de Fábio Pessoa (2013) e, no Núcleo de Altos 
Estudos Amazônicos (NAEA), o trabalho de Raimundo Valdomiro de 
Sousa (2002)156. Desta feita, concluímos que o debate precisa de mais 
pesquisas e um maior número de trabalhos na área.

No que diz respeito a esses conflitos por terras, se faz ne-
cessário uma breve análise desses sujeitos históricos. Já apresentei 
alguns aspectos de suas formas de vida, contudo é necessário afir-
mar também que são trabalhadores rurais, posseiros, lavradores de 
pequenas propriedades, (cujas terras poderiam variar entre 100 – 1 
hectare, de acordo com as informações contidas no Diário Oficial do 
Estado sobre títulos agrários emitidos para as cidades que compõe o 
baixo Tocantins157). A maioria desses trabalhadores residia na região 
há mais de três gerações, ou seja, seus avós já cultivavam a terra an-
tes de nascerem. 

Eram poucos os que possuíam títulos definitivos da terra que 
lavravam, praticavam a agricultura familiar, produziam basicamente 

155  Moju, Abaetetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Mocajuba, Baião, Cametá, 
Limoeiro do Ajurú, Oeiras do Pará e Tucuruí.
156  O critério utilizado para essa análise foram dissertações que tratassem de 
conflitos agrários no Baixo Tocantins ou que discutissem os sindicatos Rurais em 
meados do Século XX.
157  Diário Oficial do Estado do Pará (1975- 1981).
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mandioca, milho, arroz e o extrativismo vegetal158. Eles defenderam o 
costume de caracterizar a terra pela ocupação, que se efetivava por seu 
trabalho, e suas bem-feitorias. Esse foi um eixo fundamental na luta pela 
terra e na construção de uma dada identidade entre os trabalhadores 
rurais no Vale do Tocantins nos anos setenta do século XX na Amazônia.  

Cansados de tantas agressões e perdas no período dos go-
vernos militares, esses trabalhadores começaram se articular e tive-
ram apoio de alguns sindicatos, da FASE e da Prelazia de Cametá. 
Essas articulações começam a resultar na promoção de encontros 
carregados de místicas e reivindicações, e, já no primeiro encontro, 
elaboraram a Primeira  Lei Anilzinho: A Lei dos Posseiros159. Em se-
guida, inicia-se uma série de encontros Anilzinho que são essenciais 
para compreendermos os conflitos da região. Os trabalhadores rurais 
construíram, portanto, parcerias com a Igreja Católica Progressista, 
no caso a Prelazia de Cametá, que no período abrangia os seguintes 
municípios: Baião, Mocajuba, Igarapé-Miri, Cametá, Oeiras do Pará, 
Limoeiro do Ajurú, Tucuruí e também Bagre, esta última cidade faz 
parte, atualmente, da Prelazia do Marajó. 

Após o golpe civil-militar de 1964, o governo adotou inúme-
ras políticas de desenvolvimento agressivas, com objetivo de atrair 
investimentos estrangeiros para a indústria no país, o que ocorreria 
por meio dos incentivos fiscais. Dentro do território amazônida, os 
setores madeireiro e agropecuário foram os que receberam o maior 
número de empréstimos. 

158  Jornal O Liberal de 28 de setembro de 1979 e Jornal A Voz do Lavrador, 
Vol. I de outubro de 1979. 
159  Relatório do Anilzinho III, ou seja, do encontro de 28 a 31 de outubro de 
1983. Comunidade Cristã de Nova América.
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As políticas militares, como já foi explicitado anteriormen-
te, interviram diretamente na questão agrária paraense, tornando o 
Pará “O faroeste brasileiro”. Dentro desse cenário de conflitos agrá-
rios, os que se sentiram desassistidos pelas leis federais, estaduais, e 
mesmo por seus governantes, começaram a traçar resistências e se 
organizar (SCHMINK, WOOD, 2012, p. 150).  No caso dos trabalhado-
res rurais do Baixo Tocantins, houve a necessidade de criarem, entre 
outras ações, uma lei que se contrapunha às Leis do Estado. Nesse 
cenário de conflito em que estava mergulhado o Baixo Tocantins, os 
trabalhadores rurais construíram a Lei Anilzinho I e II, e uma cultura 
de luta pela terra que durou mais de uma década, período em que 
foram realizados os 10 encontros Anilzinho e outros encontros de 
formação de lideranças, dentro e fora das dependências da Prelazia 
de Cametá.

Esses trabalhadores rurais criaram uma cultura ligada às lu-
tas pela permanência em suas terras, onde reforçavam a necessidade 
de uma união: de criação de laços de pertencimento para enfrentar 
aqueles que eles identificaram como seus inimigos. Podemos afirmar 
que eles se forjaram em um contexto de conflitos agrários, numa con-
juntura pautada pelos governos militares, que estabeleciam mudan-
ças para a região. Ao construírem também uma consciência política, 
estabeleceram uma leitura de seu contexto e fizeram suas escolhas. 
Dentre essas escolhas, decidiram ter uma atuação para a tomada dos 
sindicatos de trabalhadores rurais e transformaram a atuação sindi-
cal, contando com aliados como a Igreja Católica e a FASE. Construí-
ram também símbolos dessa identificação de classe160.
160  Entendo classe de acordo com o conceito Thompson (1987) que afirma-
va que “a classe acontece quando alguns homens, através do resultado de suas 
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2 ORGANIZAÇÃO DO I ENCONTRO ANILZINHO

No dia 18 de outubro de 1987, foi gerado um relatório sobre 
como o primeiro encontro Anilzinho se realizou. O citado documen-
to continha as memórias do Padre Thiago Poels. Os relatos contidos 
nesse relatório fazem parte de alguns debates historiográficos, como 
os suscitados Raimundo Valdomiro de Sousa (2002, p.23- 70), Patrí-
cia Amaral  em seu TCC de (2010, p.16- 30), e também faz presente 
no site do museu virtual de Tucuruí, que a identifica como a história 
de Anilzinho161. Os autores aqui citados usam essas memórias de Pa-
dre Thiago Poels para falar do conflito Anilzinho. 

Desta feita, se faz necessário entender sobre o que trata as 
lembranças do Padre Thiago Poels que está registrado na ata de 1987 
do VII encontro Anilzinho. Segundo o missionário, os trabalhadores 
rurais dessa microrregião analisaram que os conflitos pela posse da 
terra faziam parte de um processo mais amplo. Nesse sentido os tra-
balhadores rurais, em parceria com a Igreja Católica Progressista, por 
meio dos padres, assim como a equipe da prelazia formada por lei-
gos (enfermeiras, engenheiros agrônomos e lideranças comunitários 
chamados de animadores de comunidade) e a equipe FASE – Tocan-
tins, resolveram se organizar. 

O padre relembrava como havia sido difícil realizar o primei-
ro encontro Anilzinho e fazer a primeira Lei de mesmo nome, contu-
do, deve ser de nosso entendimento que a memória é seletiva e com 
passar dos anos existem esquecimentos, para tanto nesse trabalho 

experiências comuns (herdadas ou partilhadas) sentem e articulam a identidade 
de seus interesses entre si, e contra outros homens cujos interesses diferem (e 
geralmente se opõem) dos seus”.
161 Relatório encontrado na FASE datado em 18 de outubro de 1979.
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buscamos outras fontes para dar conta de entender o protagonismo 
desses homens e mulheres da terra que buscavam não perder seu lar 
para grupos mais fortes que os seus, desta maneira é necessário a 
atuação do grupo missionário dos Diocesanos. 

Para tanto, vamos tentar entender um a ação de Padre 
Thiago Poels que era vigário da cidade de Baião, entre 1941 e 1986, 
foi uma das pessoas mais atuantes dentro dos encontros Anilzinho. 
Lembrado pela população do Baixo Tocantins como alguém que se 
importou com os problemas sociais do seu povo mais pobre, e foi 
uma liderança que ajudou a aglutinar os trabalhadores da região e 
por conta dessa opção foi seguida pelos agentes da ditadura e pouco 
entendido pelas elites do baixo Tocantins. As lembranças dele foram 
o fio condutor que nos levou a outros rastros sobre o conflito ocorri-
do em Anilzinho e em toda a microrregião Tocantina.

 Durante as pesquisas encontramos um relatório dentro dos 
arquivos da FASE, com o título “Grileiros Expulsam e Perseguem o 
Povo de Anilzinho e Destroem seus Castanhais”162, Esse documento 
ao ser analisado, mostrou-se muito rico, pois lançou luz  para enten-
der melhor o conflito Anilzinho, porque anteriormente possuíamos 
apenas o relatório de 1987, com as memórias do Padre Thiago Poels, 
que relembrava o conflito e, a partir daquele momento, o número de 
rastros presentes no documento foram me permitindo preencher um 
maior número de lacunas e ir em busca de novas pistas sobre esses 
conflitos e organização dos sujeitos que se tornaram protagonistas 
nesse processo. 

Nesse relatório encontrado na FASE, alguém da federação 

162  Relatório encontrado na FASE com a data de 18 de outubro de 1979.
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esteve em Anilzinho, em 18 de outubro de 1979, e no documento foi 
possível verificar o relato dos moradores. a visita durou dois dias, foi 
constatado que casas foram queimadas e que os posseiros foram: 

expulsos por latifundiários interessados em ver 
aquelas terras livres, mas ainda lhes foi possí-
vel, apesar de  perseguidos os posseiros deram 
o testemunho e narraram o sofrimento que 
haviam vivenciado, também presenciaram que 
o castanhal denominado de Crova deixará de 
existir e percebeu que o virou fumaça para dar 
lugar ao pasto163.

Em resposta as perseguições sofridas em 1980, ocorre o pri-
meiro encontro para a elaboração da Lei Anilzinho. Esse encontro 
ocorreu no município de Baião, na curva do Anilzinho, onde existia 
uma torre de telefonia. O encontro, por não possuir um relatório, 
como foi elaborado nos outros nove, será reconstruído com as pistas 
e vestígios da memória do Pe. Thiago Poels, presente no relatório 
do encontro Anilzinho de 1987, assim como as memórias de Raul 
Couto164 e de Bernardo Krommendijk165 e também do relatório en-
contrado na FASE.

Nas memórias de Raul Couto, membro da Prelazia de Cametá 
de 1979 a 1984, engenheiro agrônomo, que esteve presente no pri-
meiro encontro afirma que “o encontro Anilzinho foi um dos momen-
tos mais importantes da construção das lutas naquela microrregião”.  
Na sua narrativa relembrou que houve a necessidade de construir 
um barracão, que foi feito exclusivamente para o evento. Na verdade, 
163  Ibidem.
164  Raul Couto, engenheiro agrônomo da Prelazia de Cametá de 1979 a 1984.
165  Entrevista realizada com Bernardo Krommendijk em março de 2015 em 
Cametá, engenheiro agrônomo holandês que prestava serviços à prelazia no perío-
do. 
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foi criada uma estrutura para o encontro, feita pelos trabalhadores 
rurais que entravam no mato e saíam com as peças de madeira e com 
palha. Desse modo o barracão foi levantado. 

Existiam várias equipes que saíam para pescar e caçar, vol-
tavam com esses gêneros para alimentar os participantes do encon-
tro. Outras que organizavam a mística e ensaiavam as músicas, a de 
segurança, que se armava e ia para o mato para proteger as trilhas 
que levavam até o barracão onde o encontro estava sendo realizado.  
O evento estava ocorrendo no momento de medo e de revolta pela 
expulsão dos trabalhadores rurais da terra e suas consequências166.

 O engenheiro agrônomo Bernardo Krommendjik, por sua 
vez, exerceu o papel de motorista, colaborando na logística de levar 
padres, advogados e todos que estavam com o desejo de participar 
do encontro. Na memória do engenheiro, o que marcou o encontro 
foi a tensão em volta de tanta gente armada, tanto dentro quanto do 
lado de fora do barracão improvisado, pois a qualquer momento po-
deria estar explodindo algum confronto entre os grileiros – que esta-
vam por perto – e os trabalhadores. Os agricultores também estavam 
preparados para qualquer coisa. Então essa tensão marcou Bernardo 
Krommendjik mais do que o próprio conteúdo das conversas e das 
reuniões. Segundo ele, a tensão fervilhava em volta do barracão hu-
milde, coberto de palha, construído com material local. Todo mundo 
dormia de rede, “mas dia e noite existia vigilância direto para evitar 
qualquer problema que poderia acontecer, sendo que tudo era mui-
to simples e, ao mesmo tempo, emocionante. Para este engenheiro, 

166  Entrevista realizada com Raul Couto, engenheiro agrônomo que prestava 
serviços para a prelazia entre 1979 a 1984. Entrevista realizada em março de 2015, 
Belém.
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o povo cansou e se revoltou contra os grileiros”167. No que diz respei-
to à alimentação, uma parte a prelazia levou, Pe. Thiago Poels foi o 
responsável e outra parte foram os moradores do local que contribuí-
ram com a farinha e outros gêneros alimentícios; a carne foi adquiri-
da por meio das caçadas noturnas168.

De acordo com relatório de 1987169, assim como o livro do 
sociólogo Raimundo Valdomiro de Sousa (2002, p.89-150), os possei-
ros da região de Anilzinho procuraram o Pe. Thiago Poels para aju-
dá-los na resolução dos problemas que os atormentavam. Existiu a 
orientação para que se construísse um barracão que comportasse 
aproximadamente duzentas pessoas, para poderem, juntos, discutir 
os problemas170. Pe. Thiago Poels rememorava, no encontro Anilzi-
nho de 1987, que encontrou com o então governador do Estado do 
Pará, afirmava que, ao encontrar com Alacid Nunes, em um almoço 
na casa das freiras da congregação “Filhas da Caridade”, recusara a 
ajuda do governador, pois acreditava que concordava com as pres-
sões feitas aos posseiros da região e que ele não aceitaria nenhuma 
ajuda do dito governador171.

As matérias publicadas no jornal O Liberal confirmam que o 
governador Alacid Nunes realmente esteve em Baião em 1979, oca-

167  Entrevista com engenheiro agrônomo Bernardo Krommendjk em mar. de 
2015.
168  Entrevista com engenheiro agrônomo Bernardo Krommendjk em mar. de 
2015.
169  Relatório do VII Encontro Anilzinho ocorrido de 15 a 19 de out. de 1987 
na comunidade cristã de Mupi; livro Campesinato na Amazônia: Da subordinação 
à luta pelo poder (SOUSA, 2002).
170  Ibidem.
171  Ibidem.
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sião em que a cidade comemorava seu segundo centenário172. O pri-
meiro encontro Anilzinho se realizou mesmo com o enfrentamento 
de dificuldades financeiras, os pescadores que estavam presentes no 
encontro pescaram uns 300 kg de peixes, e como conclusão desse 
encontro nasceu a Lei Anilzinho.

De um lado tinha o medo, do outro tinha a coragem dos 
lavradores que precisavam lutar por sua sobrevivência, mas eles, os 
membros do encontro, de acordo com Raul Couto, possuíam uma 
certa noção de que estavam fazendo história, pois a Lei Anilzinho, em 
sua visão, era um código de regras de resistência na luta e na perma-
nência na terra, porque havia um conjunto de intervenções estatais, 
com repercussões sociais, que derivava do grande projeto da barra-
gem de Tucuruí. Existia também relação com a abertura das estradas 
federais e estaduais no Pará, na década de 1970. Porém, em resistên-
cia a essa realidade, construiu-se a Lei Anilzinho: A Lei dos Posseiros.

O conjunto de atores sociais construía seus modos de defen-
der seus direitos ou o costume de ocupação da terra.  As populações 
envolvidas nos conflitos por terra estavam, até então, tendo seu chão 
grilado e sofrendo ameaças de morte. Houve um primeiro momento 
de afirmação de suas ações coletivas, que se construíram na luta pela 
permanência na terra. 

O conjunto de comunidades da região, que se identificaram 
na luta, reuniram-se ao lado da população de Anilzinho, que não 
mais estava sozinha, “mexeu com um, mexeu com todo mundo”173. 
Notamos que houve um momento de consolidação de uma identida-

172  ALACID RECEBE TÍTULOS E FAZ INAUGURAÇÕES EM BAIÃO. O Liberal, Be-
lém, 30 de outubro de 1979.
173  Entrevista com Raul Couto março de 2015.
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de desses trabalhadores rurais, em que se viam como pertencentes a 
uma classe, criando, desse modo, uma cultura política, uma identida-
de, uma cultura política que não aceitou as mudanças da legislação 
que estavam sendo feitas na medida em que acabava com a reserva 
de terras dos castanhais que fora estabelecido com o Decreto Esta-
dual 3.691, de 16 de agosto de 1961. Na década de 1970, a região do 
Vale do Tocantins passava pelo processo de introdução de relação de 
produção capitalista.

3 LEI ANILZINHO I E LEI ANILZINHO II

O primeiro encontro Anilzinho foi realizado entre os dias 10 a 
11 de julho de 1980, por um grupo de homens e mulheres do Baixo 
Tocantins, vieram de diversas partes dessa microrregião, mais especi-
ficamente das cidades de Baião, Tucuruí, Marabá, Mocajuba, Cametá 
e Oeiras do Pará. 

Reuniram-se em Baião, na comunidade de Anilzinho, em um 
encontro que teve como tema: “Terra para quem trabalha nela”. 
Após a análise do contexto local, perceberam que a realidade em 
que se encontravam era de grilagem. Classificaram a grilagem em 
duas categorias: a mansa, que seria algo mais brando, como alguém 
que poderia chegar às terras trazendo o título definitivo e dizia-se 
dono da propriedade; e a violenta, que ocorria quando havia a ex-
pulsão dos posseiros da terra. Na visão desses sujeitos, eram formas 
de opressão cometidas pelas autoridades, que os deixavam em com-
pleto abandono. Para dar “um basta nessa situação de descaso, os 
lavradores elaboraram a Lei dos posseiros, composta de doze itens, 
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que iria do fato174, resistir na terra, até ao item, “lutar pela reforma 
agrária radical e imediata”175. Estavam escrevendo a história com 
suas próprias mãos.

Algo semelhante ocorreu nos estudos do historiador Edward 
Palmer Thompson. Este foi o autor de inúmeros livros que são respei-
tados no mundo todo: uma dessas obras tem como título, na tradu-
ção brasileira, Senhores e Caçadores: A origem da Lei Negra (1997). 
O livro trata, dentre outras questões, das disputas travadas entre os 
habitantes da floresta de Windsor e de Harshire e as autoridades ad-
ministrativas inglesas que, no início do século XVIII, impunham as re-
gras de acesso aos recursos naturais daquela região, como madeira, 
minerais, pedras turfa, carvão etc., tendo como objetivo a privatiza-
ção e substituição do direito costumeiro por outras regras que se en-
quadravam no modelo de desenvolvimento capitalista, que naquele 
período começava a se estender para o campo.

Existiam partes das florestas que eram de domínios reais e 
também existiam áreas de propriedade privada, assim como espaços 
em que os habitantes pobres, de acordo com as regras que foram for-
jados nos costumes, tratavam-se do conjunto de práticas estabeleci-
das e experiências coletivas compartilhadas, portanto os moradores 
pobres poderiam exercer o direito de coleta de frutas, extração de 
madeira e caça.

 No entanto, como meio de modificar esse costume, foi cria-
da a Lei Negra de 1723, como um instrumento de implantação do 
capitalismo, era uma Lei draconiana, que reduzia o uso que esses su-

174  Entrevista com Raul Couto realizada em março de 2015, engenheiro agrô-
nomo da Prelazia de Cametá em 1980.
175  Documento da Lei Anilzinho I de 1980.
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jeitos faziam da floresta e valorizava a privatização dos recursos, que 
começavam a se voltar para a necessidade do mercado. A Lei Negra, 
de acordo Thompson (1997, p. 17-163), era atroz, não seria um ponto 
de vista da justiça natural nem do ponto de vista dos oprimidos por 
ela, mas segundo uma noção dos padrões ideais de direito e de justi-
ça que a lei deveria alcançar. A lei punia com a morte cinquenta atos 
definidos como crime. 

O historiador inglês demonstrou as disputas em torno do 
sentido da lei, provou também que havia momentos em que a lei era 
usada em outros Costumes, questionou  a noção de que elas servem 
apenas aos interesses dos poderosos e argumentava que a existência 
de alguma lei era melhor que nenhuma, pois evitava que os mais fra-
cos fossem totalmente expostos às arbitrariedades dos dominantes. 
Portanto, as leis são sempre um campo de disputas, e as vantagens 
conseguidas por uma das partes dependem da correlação de forças. 

Portanto, a Lei Anilzinho I: A Lei dos Posseiros está baseada 
nos costumes praticados dentro da Amazônia, em especial no Baixo 
Tocantins. Esses trabalhadores construíram uma lei que os atendesse 
enquanto classe, pois nesse período eles já se reconheciam enquan-
to grupo, pois as lutas em que eles foram inseridos os obrigaram a 
criar atos de resistência.  O uso comum da terra ocorreu no povoa-
do de Anilzinho, no Pará, e expandiu-se por meio das famosas “Leis 
de terras” ou “Lei Anilzinho” – uma Lei popular para uso popular. A 
posse da terra em comum estava também na lógica da agricultura de 
roça e passou a inscrever-se nas lutas de diferentes grupos de pos-
seiros no Mato Grosso, em Goiás, no Maranhão e no Pará.  Segundo 
Rosa Marins Azevedo (2002, p. 107), a questão do conflito e tensão 
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sobre a posse da terra estava na base dos encontros Anilzinho, as 
ações tomadas a partir da lei e seus sucessivos encontros permitiram 
a permanência na terra. Os sujeitos dessa região construíram uma 
história social, cujas mudanças explodiram sob a forma de luta de 
permanência na terra. Os idosos daquela região, até o final da déca-
da de 1960, afirmavam que não existiam tantos conflitos na região 
como os que ocorreram ao longo da década de 1970. 

Através de todo esse contexto de luta e resistência, foi cons-
truída a primeira Lei Anilzinho, que é composta das seguintes premissas:

1 – Resistir na Terra; 2- A terra é da comunida-
de; 3- A terra é para trabalhar nela trabalha: 
quem vende sai da área; 4- Fazer demarcação 
nas áreas: não esperar pelo topógrafo: nem es-
perar pelo governo; 5- Defender a terra com 
armas se for preciso, machado, terçado, es-
pingarda e etc, reagir ao ataque da grilagem; 
6- Comunicar e denunciar as arbitrariedades 
às comunidades vizinhas, sindicatos, entidades 
de apoio à imprensa, que haja solidariedade 
mútua; 7- Fazer oposição sindical e política. 
Que o sindicato seja dos trabalhadores. Trocar de 
delegado sindical pelego. Criar delegacia sindical 
mesmo com dez trabalhadores. Exigir do sindi-
cato a ação em defesa da classe; 8- Onde tiver 
delegacia e comunidade, criar comissão da terra; 
9- Construir casa comunitária ou capela e exigir 
postos médicos, escola, para dar mais seguran-
ça na terra; 10 – Organizar comunidades com 
homens, mulheres e jovens, através de mutirão 
e trabalho coletivo; 11- Criar um fundo de ma-
nutenção dos encontros; 12 Lutar pela reforma 
agrária radical e imediata176. 

Em 1981, ela foi reelaborada, tornando-se mais específica e 
detalhada, sendo chamada de Lei Anilzinho II; que além de priorizar 

176  Ibidem.
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mais a questão de não pedir empréstimos no Banco para não perder 
a terra, trabalhava a questão de fixar o homem à terra, ou seja, de 
provar que aquele chão era “trabalhado”. Nos informativos que cir-
culavam pela prelazia, ou seja, por algumas cidades do Baixo Tocan-
tins recomendava-se que era necessário melhorar a habitação e fa-
zer, sempre que possível, roças e manter a capina em dias, pois essa 
era uma maneira de se provar que a terra estava sendo cultivada.

Para reformular a Lei Anilzinho, os trabalhadores rurais do 
baixo Tocantins reuniram-se novamente em Baião, nos dias 6, 7 e 8 
de novembro de 1981, na comunidade de Anilzinho, em encontro so-
bre “a questão da posse da terra”. Após terem feito um levantamento 
da situação em que as comunidades se encontravam, foi feita uma 
reavaliação e estudo sobre a organização fundiária, sindical e política. 
Para poder dar conta desta análise, resolveram reformular a lei que 
passou a ter sete resoluções, e não mais 12, contudo os subitens de 
cada parágrafo a tornavam mais extensa177. No momento da revisão 
da Lei Anilzinho, os membros do encontro se chamavam de “compa-
nheiros”. De acordo com o relatório do encontro, “sentiam a necessi-
dade de se reunirem e se organizarem cada vez mais em comunida-
des de base, no sindicato e nos partidos políticos que defendessem a 
causa dos trabalhadores”. O desejo daqueles trabalhadores, reunidos 
pela segunda vez em Anilzinho, 

“era lutar por uma sociedade mais justa, onde 
todos fossem iguais, por uma reforma agrária ra-
dical e imediata e que estivesse sobre o controle 
dos trabalhadores, pela criação da central única 
dos trabalhadores formado a partir da base e por 
um governo constituído pelos trabalhadores”178.

177  Documento da Lei Anilzinho II de 1981.
178  Relatórios dos encontros Anilzinho ocorrido em 1980, 1981, 1982, 1983, 
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A política de créditos agrícolas dos bancos destinados à lavou-
ra não beneficiava os pequenos agricultores. Na verdade gerava um 
crescente endividamento do pequeno agricultor que, por fim, perdia 
suas terras, revelando mais um lado pernicioso do governo federal 
da época e o lucro que os bancos possuíam com isso, sendo, na rea-
lidade uma forma disfarçada de grilagem, na visão dos trabalhadores 
rurais179, o que eles chamavam de grilagem mansa.

As péssimas condições de vida do campo, motivadas pela fal-
ta de assistência técnica, médica, odontológica e educacional, soma-
das à desvalorização dos produtos agrícolas, que foi agravada pelo 
comércio intermediário, levaram muita gente a deixar a terra, ou a 
vendê-la por um preço baixo. Os trabalhadores acreditavam que era 
uma forma de afastar o homem da terra para servir de mão de obra 
barata. 

Diante dessa situação, os trabalhadores reunidos na comu-
nidade de Baião acrescentaram que os problemas seriam resolvidos 
pelas suas próprias forças, por meio da união, em prol de melhores 
condições de vida. A intenção dos participantes era lutar por uma 
sociedade mais justa, na qual todos fossem iguais, por uma reforma 
agrária radical e imediata, e que estivesse sob o controle dos traba-
lhadores, pela criação da Central Única dos Trabalhadores, formada 
a partir da base e por um governo constituído pelos trabalhadores180. 
Portanto, a Lei Anilzinho passou a ter o seguinte texto:

A Lei Anilzinho II possuía o seguinte texto; 1- 
Resistir na terra; 1.1- De maneira imediata se 
for preciso com armas, machados, terçado, 

1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1991, na Prelazia de Cametá.
179  Ibidem.
180  Ibidem.
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resistir à grilagem – Comunicar e denunciar às 
arbitrariedades as comunidades vizinhas, sin-
dicatos, CPT e demais entidades de apoio, im-
prensa, que haja solidariedade mútua; 1.2- De 
maneira permanente: plantar culturas perma-
nentes e subsistência, morar na terra181.
2- Propriedade da Terra; 2.1 - A terra é da co-
munidade; 2.2- Cabe as comunidades com ou 
sem topógrafo, demarcar e dividir a área entre 
os seus membros; 2.3- Os membros assinam 
um documento preparado reconhecendo que 
a terra que eles trabalham ou irão trabalhar é 
da comunidade reconhecendo que a terra que 
eles trabalham ou irão é da comunidade; 2.4- 
No caso do posseiro deixar a terra só terá di-
reito à indenização da benfeitoria, pois a terra 
pertencem a comunidade182. 
3- Uso da terra; 3.1- A terra é para trabalhar 
nela; 3.2- Dar prioridade a cultura permanen-
te; 3.3- Manter cultura de subsistência para a 
família e a comunidade. 3.4-Não se compro-
meter com banco.
4- Comercialização; 4.1-No processo de comer-
cialização dos produtos, organizar cantinas ou 
cooperativas; 4.2- procurar vender a produção 
e comprar os bens necessários em conjunto183. 
5- Organização; 5.1 Comunitária, organizar a 
comunidade com homens, mulheres e jovens 
através de mutirão e trabalho coletivo e deve 
ser coordenado por uma comissão mista, cons-
truir casa comunitária capela, exigir posto mé-
dico, escola para dar mais segurança na terra, 
criar comissões de trabalho e estudo, confor-
me a necessidade da comunidade; 5.2- sindi-
cato todos os membros da comunidade devem 
ser sindicalizados fazer oposição sindical, que 
o sindicato seja dos trabalhadores, troca de 
delegado sindical pelego. Criar delegacia sin-

181  Ibidem.
182  Ibidem.
183  Documento da Lei Anilzinho II de 1981.
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dical mesmo com dez trabalhadores. Exigir do 
sindicato ação em defesa da classe. As oposi-
ções sindicais existentes, deverão articular um 
amplo movimento de oposições sindicais em 
toda a região tocantina. As oposições sindicais 
deverão criar comissões de educação sindical, 
lutar pela reforma agrária radical e imediata 
sob o controle dos trabalhadores. Lutar pela 
construção da central única dos trabalhadores 
(CUT) pela base; 5.3- Política- Fazer oposição 
política184.
6- Encontros- 6.1 Criar um fundo de manuten-
ção dos encontros; 6.2 em casos de encontros 
ou qualquer outro movimento festivo, as ven-
das sejam feitas para o benefício da comuni-
dade185.
7-Vinte cinco de julho era o dia do trabalha-
dor186.

O primeiro artigo da Lei Anilzinho I diz que é necessário resis-
tir na terra. O artigo demarca uma postura de homens que não que-
rem viver fora do campo. Define uma identidade duramente cons-
truída e dá um recado para “aqueles homens” que eles identificam 
como seus opositores. O artigo 1º  da lei fala para “os outros”, ou 
seja, para seus inimigos, e ao mesmo tempo identifica os elementos 
fundamentais para a organização dos trabalhadores rurais, que são 
a sua comunicação e a sua articulação com parceiros que poderiam 
apoiar o movimento, entre eles estava a CPT, STR’s e as comunida-
des vizinhas. É também fruto do contexto dos conflitos agrários que 
estavam acontecendo na microrregião. Resistir na terra é a premissa 
que costura a identidade construída em um contexto de lutas. Eles já 

184  Ibidem.
185  Ibidem.
186  Ibidem.
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estão na terra e não aceitam sua expulsão. Não querem conquistar a 
terra. Querem permanecer na terra pelo ato de vontade política de 
lutar por sua permanência.

O artigo 2 da Lei Anilzinho I tem a terra novamente como eixo 
central: a terra é da comunidade. Nesse artigo, os trabalhadores ru-
rais definem a questão da propriedade. Eles não estão lutando por 
titulação individual de lotes, provavelmente a experiência de usos 
das terras devolutas, que se tornaram de servidão pública para a po-
pulação de Baião em 1961, fez com que muitos desses trabalhadores 
soubessem o que significava ter uma terra da comunidade: uma terra 
de todos e de usos variados. A terra que eles pretendem é provavel-
mente a terra do “Castanhal Grande” ou das comunidades de Anilzi-
nho e Joana Peres I, que ainda eram terras públicas, mas que seu uso 
era variado. A experiência de ficar na terra e estabelecer atividades 
de coletar, principal atividade do extrativismo vegetal, criou uma cul-
tura do trabalho e uma leitura do passado da microrregião, que pos-
sibilitava a construção de uma identidade pensada no coletivo, com 
forte elemento de solidariedade.

O artigo 3, da Lei Anilzinho I, reafirma a noção de uso de ter-
ra como elemento de sustento da família, como forma de garantir a 
sobrevivência, como elemento de construção de identidade. A terra 
não é para ser vendida, ela é para ser trabalhada. Os trabalhadores 
rurais que elaboram as Leis Anilzinho não querem especular com a 
terra; aquele que vender a terra deve sair da área, sair da micror-
região, deixa de fazer parte da comunidade, perde o vínculo com o 
grupo, perde a identidade e não é mais visto como trabalhador rural.

O artigo 4, da Lei Anilzinho I, fala sobre as demarcações nas 
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terras. Este artigo nos faz concluir que as demarcações feitas nas 
áreas deveriam ser de responsabilidade da comunidade, pois não se 
deveria esperar pelo topógrafo nem pelo governo. Os trabalhadores 
rurais demonstram a sua falta de confiança no governo e também 
constroem uma defesa, que era a demarcação nas terras, contudo 
essa demarcação seria feita pela própria comunidade, e não por ter-
ceiros.

A Lei Anilzinho II de 1981, em seu artigo 2º, cujo título é “a 
propriedade da terra, vincula a terra à comunidade, e a demarcação 
e divisão da área deve ser feita entre seus membros”, diz que a terra 
era da comunidade, mas as famílias se “apropriavam” da terra pelo 
uso que faziam dela. Os usos da terra eram feitos de forma particular 
por cada família. Não há, nas Leis Anilzinho I e II, a noção de titula-
rização das demarcações, o que nos parece é que as Leis Anilzinho 
reafirmaram um acordo de usos da terra como bem público de uma 
comunidade, composta por trabalhadores rurais, com suas famílias 
vivendo na micro-região há várias gerações, que tiveram experiên-
cias de usos das terras públicas devolutas, o que conferiu a eles uma 
base para construir uma identidade de classe, com uma consciência 
política de enfrentamento com o capitalismo que estava adentrando 
nas “terras da comunidade”

Na Lei Anilzinho II, já há menção a um documento “prepara-
do, reconhecendo que a terra que eles trabalham é de comunidade”. 
O homem que trabalha a terra “só tem direito” ao fruto de seu tra-
balho com a terra, as benfeitorias; a terra é da comunidade. Aliás, o 
trabalho rural só existe pela Lei Anilzinho, como pertencente a uma 
comunidade, ele é visto como um sujeito coletivo. Demarcar a terra 
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comunal é também admitir que o trabalho na terra é o trabalho de 
cada família. Não há menção, nas duas Leis Anilzinho, aos usos de 
terras feitos coletivamente, como a extração coletiva da castanha ou 
da seringa. A terra é coletiva, mas seus usos, suas benfeitorias, são 
particulares. 

Uma relação que está muito expressa nas duas Leis Anilzinho 
é a relação terra x trabalho. Esta relação é central em ambas as leis, 
a partir dela as leis descrevem toda uma pauta de ações que pres-
supõem a permanência na terra, a organização social e política na 
comunidade. Sem a terra, a comunidade não existe. A comunidade 
seria, uma comunidade de camponeses, solidária, coletiva mobiliza-
da, atenta, resistente e cristã.       

Quando as Leis Anilzinho usam o verbo resistir como defi-
nidor da postura dos trabalhadores rurais, frente às políticas pen-
sadas pelos governos militares para região, fica explicito que as leis 
são textos resultados de um processo de reflexão a partir das várias 
experiências com aqueles que, no contexto local, estavam querendo 
expulsá-los da terra. Resistir é o primeiro passo para permanecer na 
terra. A terra tem dono, a terra é da comunidade, a terra já é ocupa-
da. Resistir de maneira imediata, inclusive com armas, se fosse preci-
so, que eram usadas no trabalho com a terra. 

Os trabalhadores que elaboraram as Leis Anilzinho I e II são 
aqueles que, desde de 1973, vivenciaram os processos de grilagem e 
os conflitos agrários que estavam acontecendo na região. Já tinham 
passado pelas experiências de denunciar os “grileiros” na imprensa, 
para os políticos e para a sociedade. Já tinham percorrido um longo 
caminho, com várias formas de ações, de defesa dos seus modos de 
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vida, e sabiam que estavam em um momento de grande perigo, um 
momento em que a permanência na terra estava sendo questionada 
e que o inimigo usava os recursos das armas e o apoio dos governos 
para tentar expulsá-los da terra. 

O resistir na terra era uma ação contrária a um projeto de 
modernização econômica, um planejamento para a microregião, em 
que a permanência na terra, de antigos moradores, de posseiros e de 
trabalhadores rurais sem títulos das terras era questionada. As Leis 
Anilzinho I e II devem ser entendidas como textos que possuíam um 
acordo, que expressavam um entendimento do que seja justo, legíti-
mo e que defendiam direitos, como o direito de permanecer na terra 
de seus pais, de trabalhar a terra, de cultivar a terra a partir de limites 
definidos e acordados por eles, de manter costumes de acesso às ter-
ras públicas, de construir seus espaços de sociabilidades, de construir 
suas entidades, de estabelecer seus calendários comemorativos e de 
se pensarem como donos de seus destinos, como protagonistas de 
suas histórias.

As leis Anilzinho I e II começam com uma postura de resistên-
cia e terminam com a defesa de uma autonomia dessa população, 
frente ao capitalismo que estava adentrando “suas terras” e que-
brando com costumes e com todo um modo de vida. Para Thompson 
(1998), o costume era pensado como uma arena na qual os interesses 
opostos apresentavam reinvindicações conflitantes. Parece-nos que 
a defesa dos costumes, das formas de convivências estabelecidas é, 
neste contexto de 1970, início dos anos oitenta do século passado, 
um movimento de contestação às políticas traçadas para a Amazô-
nia. Os textos das Leis Anilzinho I e II são textos que expressam um 
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processo de luta de classe e fazem parte de uma história agrária, de 
uma história social do Brasil.   

A Lei Anilzinho II, em seu artigo 1º, define que resistir na 
terra de forma permanente é “plantar culturas permanentes e sub-
sistência, morar na terra”. A lei dialoga com a cultura extrativista, que 
não fixava o homem na terra, cultura de um trabalho sazonal e que 
fazia parte de uma herança cultural de trabalhadores rurais que não 
moravam na terra, mas usavam a terra como locus de sua sobrevi-
vência. O contexto exigia a fixação do homem à terra. Nos períodos 
anteriores com a atividade exclusiva de extrativismo vegetal, apesar 
de grande parte de área regional ser explorada, não era efetivamente 
ocupada nos moldes da lei do Estado. Já existia introdução de pecuá-
ria e a intensificação dos plantios de cultivos de subsistência tinham 
essencialmente um sentido de ocupação da terra. Ocupar para dar 
mais segurança de permanência na terra, pois já havia uma onda de 
invasões de áreas de castanhais, que levavam à substituição de parte 
dessas áreas por pastagens e para evitar essa situação era necessário 
permanecer na terra.

As Leis Anilzinho debatem o permanecer na terra. Permane-
cer resistindo ao “invasor”, o “grileiro”, usando a violência armada 
como defesa de direitos, como auto defesa dos costumes, do modo 
de vida. Dever-se-iam criar novas formas de permanecer na terra, 
pelo cultivo de plantações e pela economia de subsistência. Era ne-
cessário também criar redes de solidariedade para apoiar a perma-
nência na terra. No texto das Leis Anilzinho, há a desconfiança dos 
governos, pois as demarcações devem ser feitas pelos moradores, 
mantendo o costume de não estabelecer cercas ou de demarcar as 
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terras a partir das referências naturais.
As Leis Anilzinho propuseram também estabelecer formas 

coletivas de comercializar a produção, através das cooperativas, 
e também das compras coletivas por meio das cantinas. Toda esta 
organização produtiva exige uma mobilização para organizar a vida 
social. Nesta organização, as construções públicas devem dar pauta 
de ações coletivas. As Leis Anilzinho são um compromisso político 
de atuação em um campo de movimento sindical brasileiro, “o novo 
sindicalismo” propôs e construiu a CUT (Central Única dos Trabalha-
dores). 

As Leis Anilzinho propõem também organização sindical e 
oposição política aos governos militares e seus aliados. As leis defi-
nem um campo de atuação e identificam seus aliados. Não podemos 
esquecer que estavam vivendo o contexto da chamada “abertura” 
política, que se fez “lenta e gradual”. Nesse contexto, o movimento 
sindical brasileiro estava se reorganizando. Em 1979 também estava 
ocorrendo a reforma política que propunha eleições diretas para go-
vernos dos estados em 1982.   

Alguns documentos que continham a fala desses persona-
gens, ou seja, a mentalidade, a ideologia que os cercava, como era 
o caso do jornal A Voz do Lavrador187 – que nos indicou o que se-
ria o “resistir na terra” – estavam associados também à noção de 
movimento, de permanência na terra, estavam relacionados com a 
não desistência do posseiro da terra, de lavrar o chão, poderiam se 
considerar donos da terra, mesmo que não tivessem o “título de pos-
se”. O posseiro era alertado que tinha o direito de zelar e defender 
187  Era o boletim informativo do STR de Oeiras do Pará, volume 1, de outubro 
de 1979.
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de qualquer invasão, portanto para ficar com o solo, eles levavam a 
discussão para o campo do direito afirmando que o Código Civil Bra-
sileiro e o Estatuto da terra, dava a eles, o direito de matar em nome 
de sua posse188. Por último, a matéria contida no jornal A Voz do La-
vrador recomendava aos posseiros “que deveria haver uma melhora 
das benfeitorias da terra para que o posseiro comprovasse que era o 
proprietário da mesma” 189. 

A luta pela terra estava associada à vida, que iria além da dis-
cussão no campo do direito. Existia uma visão desse sujeito em re-
lação à terra. Primeiro, que ela pertencia a quem nela trabalhava, e 
segundo está com a relação afetiva que esses sujeitos possuíam em 
relação à terra, a quem a lavrava, de sol a sol, e sustentava a nação190.

Portanto, era pelo direito a essa terra que A Lei dos Posseiros 
foi “sancionada” por trabalhadores rurais do Baixo Tocantins, e isso 
ocorreu no lugar mais propício, na visão daqueles trabalhadores, que 
era o meio da mata, em plena disputa pela posse da terra. Ao fazer 
a demarcação da área, o trabalhador entrava numa nova dinâmica 
que estava sendo imposta, pois, antes, pelo costume se sabia pelos 
marcos naturais como rios, igarapés, campos de natureza relevos, ou 
seja, os marcos referenciais eram a natureza, mas os moradores sa-
biam onde começava o que era comum e o que era privado.

Desta feita, para compreender melhor o que seria a reforma 
agrária radical, na visão desses trabalhadores, analisaremos um do-
cumento denominado de “Reforma Agrária Radical e Imediata”, que 

188  Jornal A Voz do Lavrador, v. 1, de outubro de 1979.
189  Jornal A Voz do Lavrador, v. 1, de outubro de 1979.
190  Poema ao Dia do Trabalhador Rural, de autoria de Atanagildo de Deus 
Matos.



344

AMAZÔNIA: HISTÓRIA, CULTURAS E IDENTIDADES

foi o resultado de uma assembleia realizada no dia 23 de agosto de 
1980. Os trabalhadores rurais de Cametá, Baião e Oeiras do Pará se 
reuniram novamente. Dessa vez o intuito era debater o que seria e 
como seria feita a reforma agrária radical e imediata que falava o últi-
mo ponto da I Lei Anilzinho. Na visão desses sujeitos, era necessário 
dividir todos os tipos de latifúndio, dividir as terras devolutas pelos 
posseiros, pequenos lavradores sem-terra ou com pouca terra, para 
todos que desejavam trabalhar nela, inclusive os moradores de fave-
las e das grandes cidades191.

Na visão dos trabalhadores rurais, dever-se-ia dividir ou 
entregar tudo aos trabalhadores, de forma coletiva, as culturas dos 
latifundiários, que ganhariam incentivos fiscais e dividir a terra do 
latifúndio de acordo com a quantidade, qualidade de hectares que 
possuíam, sendo diretamente proporcional ao número de integran-
tes das famílias que iriam recebê-los. Por último, porém não menos 
importante, acreditavam que deveria haver a extinção dos órgãos go-
vernamentais existentes naquele período. Além do mais, deveriam 
ser construídas as comissões de terras locais, formadas por lavra-
dores livremente eleitos para dirigir a reforma agrária em cada mi-
crorregião. Desse modo, deveria ocorrer também o fim do imposto 
territorial rural e, paralelo a isso, iriam lutar pelo ensino agrícola des-
tinado aos lavradores, cujos filhos poderiam fazer experimentação 
científica192.

191  Documento sobre a visão dos trabalhadores rurais do Baixo Tocantins de 
como deveria ser a Reforma Agrária radical e imediata, Cametá 23 de ago. de 1980.
192  Documento sobre a visão dos trabalhadores rurais do Baixo Tocantins de 
como deveria ser a Reforma Agrária radical e imediata, Cametá 23 de agosto de 
1980. Arquivos da FASE
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No período da reformulação da Lei Anilzinho193, foram apre-
sentados problemas a respeito da terra, da política de créditos agrí-
colas, dos bancos e das condições de vida do homem do campo. Os 
problemas da terra se desenrolavam de duas formas: de forma man-
sa e depois se tornava violenta. Existia a ameaça de implantação dos 
projetos como Proálcool, Provárzea, plantações de Seringa, Madeirei-
ras e a invasão de empresas agropecuárias, o que gerava insegurança 
e risco de desapropriação dos posseiros, tanto para os moradores da 
terra firme, quanto das ilhas194. Isso criava um clima de insegurança e 
instabilidade que, somado à indignação pela ameaça de perder suas 
pequenas propriedades de uso familiar, gerou a necessidade de rea-
gir e fazer algo para manter seu modo de vida.

Esses sujeitos percebiam, ainda, que a política de créditos 
agrícolas dos bancos, destinada à lavoura, não beneficiava os peque-
nos agricultores, na verdade gerava um crescente endividamento do 
pequeno agricultor que, por último, perdia suas terras, revelando 
mais um lado pernicioso do governo federal da época e o lucro que 
os bancos possuíam com isso, sendo na realidade uma forma disfar-
çada de grilagem. 

As péssimas condições de vida do campo, motivadas pela fal-
ta de assistência técnica, médica, odontológica e educacional – so-
madas à desvalorização dos seus produtos, que era agravada pelo 
comércio intermediário – levava muita gente a deixar a terra para se 
empregar ou vendê-las por um baixo preço. Os trabalhadores acre-
ditavam que era uma forma de afastar o homem da terra para ser-

193  Relatório da reformulação da Lei Anilzinho 6 a 8 de nov. de 1981.
194  Relatório da Reformulação da Lei Anilzinho, ocorrido em Baião na Comu-
nidade de Anilzinho, em 6 a 8 de nov. de 1981.
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vir de mão-de-obra barata. Diante dessa situação, os trabalhadores 
reunidos nas comunidades de Baião acrescentaram que os proble-
mas seriam resolvidos pelas suas próprias forças, por meio da união 
e com apoio da Igreja Progressista, em prol de melhores condições 
de vida195.

A questão da Lei Anilzinho estava também associada ao de-
bate nacional para a conquista dos Sindicatos para a mão dos Traba-
lhadores, pois, de acordo com essa visão, os sindicatos não estavam 
representando suas categorias, mas sim para as classes dominantes. 
Portanto, era necessário unir forças para a construção da Central 
Única dos Trabalhadores (CUT). A criação e o fortalecimento dessa 
entidade seriam essenciais para representação da maioria dos mo-
vimentos sindicais daquele período, pois, segundo essa visão, esse 
órgão seria capaz de se comunicar com as bases sindicais e dialogar 
também com as classes dominantes, conservando, mesmo assim, os 
interesses dos trabalhadores.

Ao longo do século XX, os sindicatos sofreram com as inter-
venções governamentais, tanto na época do Estado Novo, quanto na 
do golpe civil-militar, e seus respectivos intervalos de tempo (PEREI-
RA, 2004. p. 16). Porém, em meados das décadas de 1970 e 1980, 
verificaram-se, no Pará, articulações, promovidas em grande parte 
pela Igreja Católica Progressista, para que ocorresse a tomada dos 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais das mãos dos pelegos, como 
eram chamados outros grupos de trabalhadores rurais que atendiam 
as ordens dos políticos locais (SOUSA, 2002, p. 66), para a mão dos 
trabalhadores, também do campo, que foram preparados ideologica-

195  Ibidem.
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mente, em inúmeros encontros promovidos pela Igreja e a FASE, com 
intuito de auxiliá-los na proposta de um novo sindicato, que repre-
sentasse de fato o interesse da categoria e para que essas entidades 
deixassem de ser meros órgãos assistencialistas.

Outro item novo nessa legislação era a valorização do Dia do 
Trabalhador Rural. Esses sujeitos estavam vivendo o momento que se 
reconheciam como uma categoria essencial ao desenvolvimento da 
nação, eles, em sua visão, eram a base da sustentação das cidades. 
Essa realidade foi exposta num Poema “Ao Dia do Trabalhador Rural”:

era do agricultor que vinha a alimentação (...) 
estes trabalhavam como louco para sustentar 
a nação, as pessoas não reconheciam o valor 
que eles possuíam o trabalho era árduo de sol 
a sol no cabo da enxada, e para completar a si-
tuação esses trabalhadores estavam perdendo 
suas terras para as empresas que adentravam 
o baixo Tocantins, mas sabiam que com suas 
lutas iriam conseguir vencer as adversidades 
que lhes eram impostas.196

Torna-se evidente a influência da Igreja Católica Progressis-
ta na Lei Anilzinho. Isso pode ser verificado quando, no item 5, so-
licita, além da organização de mulheres e crianças, a construção de 
casa comunitária, capela, demonstrando uma presença dessa igreja.  
Ao pedir a união dos pequenos trabalhadores do campo, que eram 
pertencentes às comunidades cristãs, para se organizarem em torno 
da defesa de seu bem material mais precioso, a terra, organização 
passava por alguns pontos como a defesa de uma reforma agrária 
radical, a união e tomada dos sindicatos para diretorias que repre-
sentassem, de fato, os trabalhadores. Ao lutar em favor dos peque-
196  Com base no Poema de do dia do trabalhador rural de Autoria de Atana-
gildo de Deus set. de 1979. Posse do STR de Oeiras do Pará.
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nos agricultores, a Igreja Progressista foi de encontro aos grandes 
projetos, como a construção sem planejamento que beneficiasse as 
pessoas que iriam ser atingidas pela barragem de Tucuruí, ou quando 
fez campanhas contra os empréstimos bancários que endividavam o 
agricultor, resultando na perda de sua propriedade197.

Os encontros Anilzinho, que se seguiram após a “promulga-
ção” da lei, tiveram um papel importantíssimo na denúncia dos con-
flitos de terra, na organização de cantinas, na tomada dos sindicatos, 
nos projetos agrícolas e na campanha contra as consequências ne-
gativas que a barragem de Tucuruí poderia gerar. Torna-se difícil não 
reconhecer a importância dos encontros Anilzinho na resistência de 
uma parcela da população tocantina que participava da Igreja Pro-
gressista.

Nesse sentido é necessário fazer uma observação que a Igreja 
Católica Progressista esteve junto com os trabalhadores rurais, pro-
movendo e ajudando em todas as etapas do processo, como a es-
colha de conteúdos com conceitos Marxistas para a formação dos 
agricultores, fornecendo subsídios para um melhor entendimento da 
conjuntura da década de 1980198.

A partir de 1980, com a formulação da Lei Anilzinho ocorre-
ram dez encontros, cuja principal finalidade era aglutinar os traba-
lhadores rurais em prol de uma organização, denunciar a grilagem e 
a expulsão dos trabalhadores rurais das terras públicas, assim como 
buscar meios de organização para fazer resistência e, desse modo, 

197  Relatório da Reformulação da Lei Anilzinho, ocorrido em Baião na Comu-
nidade de Anilzinho, em 6 a 8 de nov. de 1981.
198  Relatório do Problema de Terra em Carapina, primeira reunião mar. de 
1982.
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não perder a terra nem para o grileiro, nem para os bancos199, como 
já foi comentado anteriormente.

Nesse momento citamos os 10 encontros Anilzinhos e suas 
respectivas datas o primeiro ocorreu nos dias 10 a 11 de julho de 
1980, na localidade de Anilzinho, com tema “terra para quem nela 
trabalha”; O segundo encontro também foi em Anilzinho, realizado 
de 6 a 8 de novembro de 1981, com a reformulação da lei e com o 
tema “A questão da posse da terra”;  O terceiro encontro foi na Co-
munidade Cristã200, CC – Nova América, em 1982, ocorrido de 29 a 31 
de outubro; O quarto, em 1983 também na CC - Nova América, de 20 
a 24 de outubro de 1983, no KM 57 da PA-156 (estrada que liga Tu-
curuí a Cametá, atual BR 422); O quinto ocorreu na CC de Livramento, 
em 1985, de 24 a 28 de outubro; o sexto foi na CC de Araquembaua, 
em 18 de outubro de 1986; O sétimo foi na CC de Mupi, em 1987, 
de 15 a 19 de outubro; O oitavo ocorreu em Pacajá, Transamazônica, 
em 1986, na paróquia de Cristo Rei, de 13 a 16 de outubro; O nono 
foi em Limoeiro do Ajuru, de 11 a 15 de outubro de 1990 e o décimo 
e último encontro deu-se em Tuerê- Pacajá, em 1991, de 24 a 27 de 
outubro201. Todos os lugares citados são localizados em comunidades 
rurais e também núcleos de Comunidades Cristãs, longe das cidades 
e de mais fácil acesso dos trabalhadores rurais, sendo uma forma de 
não se afastar da realidade do campo e de seus cotidianos.
199  Análise dos dez encontros Anilzinho.
200  As comunidades cristãs foram fundadas no território da prelazia de Ca-
metá em 1969. Como possuíam sua organização e função análoga as CEB’s, não 
houve, no entender dos clérigos e leigos, a necessidade de mudar a denominação. 
Utilizo o termo C.C, no lugar de CEB’S, pois assim as fontes e os sujeitos aqui nesse 
trabalho analisado denominam. 
201  Relatórios dos encontros Anilzinho dos anos de 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 
1986, 1987, 1988, 1990 e 1991.
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Os encontros Anilzinho foram encerrados no início da dé-
cada de 1990, contudo o legado da Lei e dos encontros de mesmo 
nome ficaram, assim como povo das matas que iniciaram a resistên-
cia na terra. Ainda no século XXI seus descendentes permaneceram 
no seu chão, as lutas deles são outras, porém a guerra contra os go-
vernos militares e os fazendeiros da região foi vencida. 
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“GUENTA, GUENTA, GUENTA! LÁ VEM A SACRAMENTA”: A 
SACRALIDADE RESSIGNIFICADA E O CRISTIANISMO DA LIBERTAÇÃO 

NA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO EM BELÉM DO PARÁ

Marcos Alexandre Araújo Ribeiro
Edilson Moura da Silva

Resumo: Este artigo propõe-se a analisar o movimento li-
túrgico, político e social desenvolvido no seio da Paróquia de São Se-
bastião, no bairro da Sacramenta, em Belém do Pará, no qual essa 
paróquia, a sua pastoral da juventude e as suas comunidades ecle-
siais de base (CEBS) foram fundamentais nas lutas populares daquela 
comunidade. Com base na História Oral, na fala de Paul Thompson 
(1992) e Michael Hall (1992), os quais possibilitaram suporte teórico 
e metodológico para a captação de relatas dos sujeitos históricos que 
vivenciaram tais eventos, suscitamos que durante a redemocratiza-
ção ocorrida na década de 1980, pastorais e CEBS atuavam na busca 
pela (re)construção de uma mística que também representasse as 
minorias e os expropriados e explorados pelo grande capital e pelos 
regimes autoritários – militares espalhados por toda a América Lati-
na. Assim, na Igreja de São Sebastião ocorriam atividades litúrgicas 
como missas, novena, crisma, via sacra, páscoa e Natal, completa-
mente ressignificadas em suas simbologias por meio da substituição 
dos elementos bíblicos tradicionais por elementos presentes no co-
tidiano da população mais pobre, o que a levaria à reflexão e ao re-
conhecimento dessa classe, do sofrimento ao qual ela é submetida e 
das lutas ali vividas. 

Palavras-chave: Cristianismo da libertação. Mística. Fé. 

1 INTRODUÇÃO
Em Belém do Pará, a paróquia de São Sebastião, no bairro 

da Sacramenta, e suas comunidades eclesiais de base - CEBS, assim 
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como os padres Crúzios, que as dirigiam, foram por muito tempo 
orientadas pela Teologia da Libertação e ainda são referências histó-
ricas no processo de articulação popular, segundo Claudio Bordalo, 
advogado, morador antigo do bairro da Sacramenta, ex-agente pas-
toral da Paróquia de São Sebastião e ex-presidente do diretório mu-
nicipal do Partido dos Trabalhadores (PT).

A motivação inicial para a construção deste trabalho em tor-
no do fenômeno social, religioso e político-partidário, que ocorreu 
durante as décadas de 1970 e 1980 no bairro da Sacramenta e, espe-
cificamente, na Paróquia de São Sebastião, em grande parte se deve 
as minhas origens, já que meus avós maternos participaram efetiva-
mente da construção da Paróquia, na qual meu pai, ainda jovem, e 
integrante da JOC – Juventude Operária Católica, casou-se com mi-
nha mãe. Lá fui batizado e crismado, ambos rituais realizados por Pa-
dre João Antônio Beukeboom, personagem de recorrente importân-
cia ao longo deste texto; morando sempre ali, nas proximidades da 
Paróquia, observei toda aquela dinâmica política e social que estava 
se desenvolvendo no bairro; incontáveis vezes assisti, da janela de 
minha casa, à apresentação de “João Miséria”, uma atividade do PT, 
que acontecia geralmente aos sábados, na feira do bairro, e contava 
com a encenação de bonecos gigantes, simbolizando a luta entre as 
classes. Vale ressaltar que esta atividade contava com a participação 
de jovens daquela pastoral.

Para o andamento teórico deste trabalho, optei por utilizar a 
história oral, uma vez que, articulada a minha preocupação em en-
tender os modos e de vida e as relações sociais de uma localidade es-
pecífica, que é o bairro da Sacramenta, este trabalho embasou-se na 
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oralidade através da memória que, segundo as abordagens de Paul 
Thompson (1992), acabam construindo “uma história mais social-
mente consciente e democrática”, visto que os sujeitos históricos são 
vários, com suas variadas histórias de vida que nos permitem revelar 
dimensões especificas de suas experiências, valores e tradições.

Ademais, orientado também pelo pensamento de Michael 
Hall (1992), preocupei-me em entrevistar uma variada representação 
de moradores do bairro daquela época, tanto aqueles que se engaja-
ram no movimento propriamente dito, quanto aqueles que somen-
te frequentavam as missas e as novenas, e até mesmo os que não 
participavam nem de uma nem de outra forma. Afinal, a memória 
social é fundamentalmente uma seleção dos acontecimentos e sen-
tidos do passado a partir de determinados referenciais e condições 
do presente (BOSI, 1994) e o historiador deve considerar a memória, 
como instrumento importante na reconstrução do passado, e utilizar 
a história oral como uma ferramenta importante na construção de 
personagens antes excluídos ou testemunhos ainda não dados. Por 
isso a memória é uma fonte que deve ser utilizada como outra qual-
quer pelo pesquisador, porém de maneira ampla e critica.

2 IGREJA DO POVO, IGREJA DA LIBERTAÇÃO

Naquele contexto, a Paróquia de São Sebastião tinha a sua 
frente o padre Crúzio João Antônio Beukeboom, de origem holande-
sa, que chegou a Belém no ano de 1967, e permaneceu como vigário 
no bairro da Sacramenta até os anos 1990, se firmando como impor-
tante liderança política e religiosa do bairro, vindo a falecer em 31 de 
dezembro de 2007, quando já atuava no bairro do Curió-Utinga.
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Segundo informou o professor Raimundo Jorge Pires Bastos, 
202 Beukeboom “se tratava de um missionário que procurava estar 
junto aos mais pobres, e que, sem deixar de cumprir suas funções 
eclesiásticas, garantia que a Paróquia de São Sebastião e suas ativida-
des ali desenvolvidas fossem espaços de debate democrático, tanto 
pastorais como políticos”203.

Essa mesma informação pode ser encontrada em trechos do 
documento204 da Equipe de Pastoral Popular da Igreja de São Sebas-
tião da Sacramenta do ano de 1982, destacados abaixo:

A Sacramenta é um bairro com uma população 
aproximada de 45 mil habitantes, sendo que 
80% desta vivem em áreas alagadas. As baixa-
das como são mais conhecidas essas áreas são 
a única opção de moradia para a maioria das 
pessoas que vem do interior, empurradas pelas 
más condições de sobrevivência ou pela grila-
gem selvagem da terra espalhada por todo o 
Pará.
Em pesquisa realizada no mês de maio de 1977, 
de duzentos pais de família visitadas, 171 eram 
migrantes, entre eles 46 analfabetos (dados de 
“O Comunitário e NAEA – Núcleo de Altos Estu-
dos Amazônicos).
As condições de moradia nas baixadas são as 
piores possíveis, sem água potável e com pés-
simas condições de higiene; enchentes que le-
vam muitas casas para o fundo dos igarapés. É 
comum se ver meninos até adultos tomando 

202  Matemático, mestre em Economia, professor da rede pública de ensino, 
ex-dirigente dos sindicatos dos professores da rede pública de ensino e um dos 
fundadores do PT e ex-membro da pastoral.
203  Entrevista realizada em Belém, mediante termo de livre consentimento 
esclarecido, no dia 10 de maio de 2014.
204 Carta aberta à população, datada apenas com o ano de 1982, instrumento 
de comunicação usado pela pastoral popular da igreja de São Sebastião com inten-
ção de esclarecer e sensibilizar a comunidade frente as suas lutas.
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banho nas águas deste, que são poluídos pelas 
fábricas que jogam nela seus lixos e pelos sani-
tários construídos em cima dos igarapés.
Colocamos esses dados por entendermos ne-
cessária a compreensão da prática que realiza-
mos. Gostaríamos também de lembrar que so-
mos um grupo de militantes cristãos, definido 
por uma Teologia da Libertação encarnada na 
luta revolucionária em primeiro lugar de Jesus: 
‘eu não vim trazer a paz, mas sim a espada’, 
e na sua projeção histórica para o continente 
latino americano. Por isso nossa motivação é 
de fé, politicamente expressada na prática de 
educação popular que desenvolvemos junto ao 
povo, para que assuma seu processo histórico 
transformador da sociedade.

A Paróquia de São Sebastião e o padre João Antônio Beuke-
boom exerceram um papel fundamental nos processos de lutas fun-
diárias urbanas ocorridas no bairro da Sacramenta, onde o padre 
João atuava publicamente em favor dos ocupantes das áreas Ferro 
Costa, um latifúndio urbano, e da área das Malvinas, pertencente ao 
Ministério da Aeronáutica. Padre João se colocou de forma estraté-
gica e decisiva ao lado dos ocupantes, mesmo quando a polícia da 
Aeronáutica agiu de forma repressora e violenta na tentativa de ex-
pulsar os ocupantes da área, como observamos em notícias do jornal 
“Nossa Luta” (1983, p. 02), organizado e publicado pelo Centro Co-
munitário 1º de Setembro:

O Padre – O vigário da paróquia mostrou que 
não cabe à aeronáutica, determinar o que é 
princípio cristão, e afirmou que a Igreja, por ser 
cristã, não cuida só do homem espiritual, mas 
do homem em sua totalidade com todos os 
seus problemas.
Protestos da Igreja e do Centro – O conselho 
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paroquial da Igreja São Sebastião e a direção do 
Centro Comunitário 1º de Setembro refutarão 
publicamente as calúnias da aeronáutica.
Tomada de Posição do Clero Belenense – A di-
famação feita pela aeronáutica, feita contra o 
Centro Comunitário e a Igreja, será levada para 
todos os padres das igrejas de Belém, para que 
eles juntos tenham condições de tomar uma 
posição.

Segundo relatou Sérgio Galiza205, o posicionamento do padre 
Crúzio, João Beukeboom, de se manter com os mais desvalidos fir-
mou-se mesmo quando desagradava a Dom Alberto Gaudêncio Ra-
mos, arcebispo de Belém, que apoiara os militares desde o início do 
golpe de 1964, conforme Coimbra (2003, p. 37). Galiza também re-
corda: 

Muitas vezes, quando precisávamos tomar de-
cisões que desagradavam Dom Alberto, como 
no caso da não preferência por ele para crismar 
nossos jovens, o Padre João fazia parecer que 
a decisão tinha partido somente das pastorais, 
sem sua interferência lembro também que em 
78 quando eu e Bordalo coordenávamos a PJ da 
arquidiocese e elaboramos uma cartilha com 
conteúdo de fé e política, D. Alberto mandou 
recolher todo o material e disse: “o conteúdo 
daquela cartilha revela muito bem de onde o 
vento sopra”206.

Assim, o bairro da Sacramenta, especificamente a Paróquia 
de São Sebastião, tornaram-se marco importante no processo de mo-
205  Advogado, ex-membro do SDDH – Sociedade de Defesa dos Direitos Hu-
manos (Seção Pará), ex-agente pastoral da Paróquia de São Sebastião, ex-funcioná-
rio da FASE, ex-funcionário da Ordem dos Padres Crúzios e membro fundador do PT 
estadual.
206  Entrevista realizada em Belém, no dia 02 de junho de 2014, mediante 
termo de livre consentimento esclarecido.
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bilização e articulação das camadas populares, especificamente na 
luta pelo direito de morar, tanto contra o I COMAR – Comando Militar 
Aéreo Regional, do Ministério da Aeronáutica, como contra o latifún-
dio urbano da família Ferro Costa, de acordo com Siqueira (1986).

Figura 4: Reprodução fotográfica do panfleto convocatório para a assembleia de 
moradores, ocorrido em 05 de julho de 1983. Fonte: Acervo da FASE. Registrado 
pelo próprio autor (2012).

Nestas duas situações a Paróquia de São Sebastião foi o prin-
cipal palco de reuniões que debatiam a questão, assim como sua 
estrutura, salas, e também o (mimeógrafo) era utilizada para con-
feccionar panfletos convocatórios para plenárias, que muitas vezes 
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eram convocadas e coordenadas pelo pároco. Outro foco fundamen-
tal destas assembleias foram o incentivo à criação e a eleição direta 
de centros comunitários já existentes, assim como a ampliação das 
redes de CEBS.

Estes processos de criação e expansão de espaços para or-
ganização e mobilização popular muitas vezes ocorreram de forma 
tumultuada, pois já ali representavam orientações e grupos políticos 
diversos, construções complexas, porém de intensa participação po-
pular. Em muitas destas situações as forças militares acompanhavam 
de perto, muitas vezes estando presente declaradamente, ou por 
membros clandestinos; por outras vezes usou ferozmente seu apare-
lho repressor, seja inibindo, agredindo, ou ate prendendo lideranças 
comunitárias, políticas e religiosas.

3 UMA MÍSTICA CEBIANA

Para iniciarmos essa discussão, abordaremos brevemente 
a noção da Mística Cristã. Etimologicamente, o vocábulo “mística”, 
é, segundo definição do Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa 
(2000):

m í s t i c a  
m í s . t i . c a  
sf (gr mystiké) 1 Tratado a respeito das 
coisas divinas ou espirituais. 2 O mesmo 
que misticismo. 3 Ciência e arte do mistério; 
meio de iniciação baseado sobre a ação de 
Deus na alma humana. 4 Devotamento a 
uma doutrina.

O ser humano vive em um constante embate entre a espiri-
tualidade e o mundo carnal; entre a matéria e o espírito. Vive e se 
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desenvolve pautado na crença e na busca de caminhos que o leve 
até o reino dos céus ou em experiências metafísicas que os elevem 
espiritualmente. Assim, mística, segundo o teólogo suíço Hans Küng 
(1976), “é a busca humana pela ligação com Deus e está presente nas 
crenças cristãs e nas não cristãs, e pode ser feita, essa ligação com o 
divino, através de elementos sagrados”. Podemos observar que es-
tes elementos são explicitados na obra de Oliveira (2003, p. 34), tais 
como: 

Na banalidade da vida quotidiana, toda essa 
mística se traduz na oração, na relação íntima e 
direta de diálogo interpessoal, pelo qual o ho-
mem faz a experiência fundamental de si mes-
mo com a palavra dita por Deus e, descobrindo 
aí o seu todo-fundante, transborda o seu misté-
rio humano e pessoal no mistério de Deus, ao 
lhe dirigir, em resposta, a palavra “Pai”. A ex-
periência religiosa atinge seu cume na imitação 
na imitação de Cristo, pela qual, num lançar-se 
dinâmico, pela força do Espírito Santo, na or-
dem interna da vida e do espírito de Cristo, o 
homem faz a última experiência do mistério vi-
tal que dá vida ao Cristo: o Pai.    

E, assim, no tempo das CEBS buscava-se a construção de uma 
mística que considerasse as minorias e todos os expropriados e ex-
plorados pelo grande capital e por regimes autoritários – militares es-
palhados por toda a América Latina. Na Igreja de São Sebastião todas 
as atividades litúrgicas, como missas, novenas, crisma, via sacra, pás-
coa e até no natal, tinham as suas liturgias voltadas para a reflexão 
da realidade, do sofrimento e das lutas das pessoas que ali viviam. 

O formato de assembleia preferido era o da roda dos irmãos, 
pois, dessa forma, ninguém se encontrava acima ou abaixo e, sim, 
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ao lado do irmão em Cristo. A mística cebiana consistia no formato 
dessas reuniões e das liturgias. Estava nos instrumentos musicais que 
alguns deles tocavam, como pandeiro, violão, xeco-xeco, tambor, ou 
nas palmas que acompanhavam os rituais; assim como estava pre-
sente também nos cânticos clássicos das CEBS, que estabelecia a lou-
vação religiosa ao mesmo tempo que promovia a ligação com Deus, 
mas sem esquecer de ressaltar as lutas da população mais sofrida.

Em muitas celebrações priorizava-se “esse cantar que liber-
tava”, com melodias bastante animadas que incentivava o fazer de 
rodas e, ritmos exaltantes que propusessem o força do povo e le-
tras fundamentadas em uma proposta esclarecedora, letras que 
apregoassem palavras como união, alegria, esperança, comunidade, 
coletividade e fé. Canções essas que falavam de amor ao próximo, 
mas principalmente que gritavam a realidade das minorias como 
indígenas, negros, mulheres e favelados. Essas músicas sem dúvida 
algumas são emblemáticos instrumentos de liturgia e reflexão e con-
testação social 

Esse cânticos eram majoritariamente de origem e ritmos nor-
destinos, no entanto, havia músicas de gêneros diversificados, dentre 
os quais citamos os mais entoados nas celebrações: “Baião das Co-
munidades”, e “Pai nosso dos mártires”, ambas compostas e interpre-
tadas por Zé Vicente (considerado o cantor e compositor das CEBS); 
“Momento Novo” e “Seu nome é Jesus Cristo”, ambas interpretadas 
pelo grupo Revivendo; “O povo de Deus”, de Nelly Barros; “Maria de 
Deus, Maria da Gente”, de Frei Domingos dos Santos; “Mãe do céu 
morena”, de Padre Zezinho207; “Somos um povo de gente”, de Dom 
207  José Fernandes de Oliveira, nascido em 08 de junho de 1941, em Ma-
chado, Minas Gerais, é um dos autores católicos mais lidos e cantados do Brasil 
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Pedro Casaldáiga208 e Frei Domingos dos Santos; “Terra da liberta-
ção”, de Manoelão209, e “O milagre de repartir”, de Roberto de Mal-
vezzi. Verificaremos a seguir alguns trechos dessas letras de músicas, 
tais como

1. O povo de Deus
O povo de Deus no deserto andava/ mas a sua 
frente, alguém caminhava/ o povo de Deus era 
rico de nada/ só tinha esperança e o pó da es-
trada
O povo de Deus também teve fome/ e tu lhe 
mandaste o pão lá do céu/ o povo de Deus, can-
tando, deu graças/ provou teu amor, teu amor 
que não passa
(Refrão) Também sou teu povo senhor/ estou 
nessa estrada/ somente a tua graça 
Me basta e mais nada;

2. Baião das Comunidades
(Refrão) Somos gente nova vivendo a união/ 
somos povo semente da nova nação, iê, iê! 
Somos gente nova vivendo o amor/ somos 
comunidade povo do senhor
Vou convidar meus irmãos trabalhadores/ ope-
rários lavradores/ biscateiros e outros mais 
E juntos vamos celebrar a confiança/ nossa 

e do mundo. Autor de mais de 300 obras, entre livros, CD’s e vídeos; colaborador 
de mais de 50 revistas e jornais católicos, conhecido em vários países e é um dos 
pregadores cristãos mais reconhecidos do Brasil. Disponível em: http://www.pa-
drezezinhoscj.com/wallwp/. Acesso em: 12/06/2014.
208  Padre Catalão da Ordem dos Clarentianos Adepto da teologia da liberta-
ção, adotou como lema para sua atividade pastoral: Nada possuir, nada carregar, 
nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada matar. É poeta, autor de várias obras 
sobre antropologia, sociologia e ecologia. Dom Pedro já foi alvo de inúmeras 
ameaças de morte. A mais grave, em 12 de outubro de 1976, ocorreu no povoado 
de Ribeirão Bonito (Mato Grosso).  Até hoje segue firme em suas convicções e lu-
tas.
209  Poeta, trovador e cantador das CEBS na região do Rio Araguaia no estado 
do Pará.
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luta na esperança de ter terra pão e paz, iê, iê!
Vou convidar os índios que ainda existem/ as 
tribos que ainda insistem no direito de viver
E juntos vamos reunidos na memória/ celebrar 
essa vitória que vai ter que acontecer, iê, iê!
Convido os negros, irmãos no sangue e na 
sina/ seu gingado nos ensina/ a dança da re-
denção
De braços dados no meio da irmandade/ va-
mos cantar de verdade/ enquanto chega a 
razão, iê, iê!;

3. Mãe do Céu Morena
Mãe do céu morena/ senhora da América Lati-
na/ olhar de caridade tão divina/ de cor igual a 
cor de tantas mágoas 
Virgem tão serena/ patrona desses povos tão 
sofridos/ protetora dos pequenos e oprimidos/ 
derrama sobre nós as tuas graças/ derrama so-
bre nós a tua luz 
E aos pobres/ vem mostrar o teu Jesus/ ensina 
o coração de quem não acordou;

4. Terra da Libertação
Da terra tão seca já brota uma flor/ afagando 
prantos e gritos de dor/ correntes se quebram/ 
as cercas tombando/ uma nova história brotan-
do
Ninguém para as águas que correm pro mar/ 
nem mata a semente de um novo raiar/ que 
brota do povo em corrente de união/ cultivan-
do a terra da libertação;

5. Maria de Deus, Maria da Gente
Maria de Deus/ Maria da gente/ Maria da sin-
geleza da flor/ vem caminhar vem com teu 
povo de quem provaste a dor
Maria em seu fogão/ cozeu um pouco de pão/ 
depois repartiu aos filhos/ como se fosse o seu 
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coração/ refez o gesto do nosso senhor/ refez o 
gesto do seu amor;

6. Seu nome é Jesus Cristo
Seu nome é Jesus Cristo/ e passa fome e grita 
pela boca dos famintos/ e a gente quando o vê, 
passa adiante/ às vezes para chegar depressa 
a igreja/ seu nome é Jesus Cristo/ e está em 
casa e dorme pela beira das calçadas/ e a gen-
te, quando o vê, aperta o passo/ e diz que ele 
dormiu embriagado
(Refrão) Entre nós está e não conhecemos/ en-
tre nós está e nós o desprezamos;

7. Pai Nosso Revolucionário
Pai nosso dos pobres marginalizados, pai nosso 
dos mártires dos torturados/, seu nome é san-
tificado naqueles que morrem defendo a vida, 
seu nome é glorificado quando a justiça é nossa 
medida/ teu reino é de liberdade, de fraterni-
dade, paz e comunhão, pai nosso revolucioná-
rio, parceiro dos pobres Deus dos oprimidos;

8. Somos um Povo de Gente
Temos braços e esperança, somos gente, hoje, 
aqui! Se a pobreza é nossa herança, na justiça 
está o porvir/ conhecemos a verdade, e sabe-
mos ver e amar, e exigimos liberdade para viver 
e melhorar/ conhecemos a verdade e o direito 
de ser mais, e exigimos igualdade, terra e casa, 
mesa e paz;

9. O Milagre de Repartir
Bastariam dois pães e dois peixes/ e o milagre 
do amor/ para acabar com tanta fome/ acabar 
com tanto amor
Jesus vendo a multidão/ e sabendo que tinha 
fome/ pediu a quem tivesse/ alguma coisa para 
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aqueles homes/ e repartiu o peixe e o pão/ 
criando assim a comunhão
O cristo que agora vem/ e dá-se entre os ir-
mãos/ sacia a cada um/ com o pão da vida e a 
vida do pão/ essa é a lei do nosso senhor/ não 
há medida para o amor.

Eram comuns também saraus poéticos que, além de muita 
música e dança, contavam com poesias acerca do contexto sócio cul-
tural latino americano, como estes trechos do poema de Waldemar 
Boff, extraído da obra Como trabalhar com os excluídos, de Clodovis 
Boff (1998):

Morreste cedo, prematuramente aos 46 anos
Te proibiram de viver mais
Numa noite fria de sexta feira, você entregou 
teu espírito
Chegou o frade para encomendar o corpo
[...] Estamos aqui em nome do pai do filho e do 
espírito santo
Sim em nome da paternidade abortada
Da fraternidade rebelde
Do espírito da insurreição.
[...] Sua camisa verde-amarela quadriculada
Aguarda o dia em que este país retome a ban-
deira da dignidade
E se cubra de autoestima e humildade
[...] A culpa é de todos nós, bem-nascidos, bem 
havidos, bem sabidos
Que ainda não soubemos criar dignidade para 
todos
Inda continuamos um país de senhores e escravos.

Essa mística das CEBS se adaptava de acordo com o espaço geo-
gráfico em que se encontrava, contudo, sem nunca deixar de lado ou 
renegar o “irmão de outras frentes”, como vemos nos estudos do pes-
quisador Airton dos Reis Pereira, em que esses objetos campesinos.
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simbolizavam a ‘intima ligação’ com os traba-
lhadores rurais,  denominados de pobres da 
terra, como, por exemplo sandálias, bebidas e 
comidas, bancos e mesas toscas, pilão de socar 
arroz, tronco e casca de madeira, tipiti, paneiro, 
chapéus de palha, mesmo que fossem para en-
feites de suas casas e capelas e certas palavras 
e expressões e outros, alçados a condição de 
vestes litúrgicas, além de ocorrer a politização 
dos rituais como ‘missa da terra’, ‘romaria da 
terra’, ‘as caminhadas’ e as ‘santas missões po-
pulares’ em que as leituras bíblicas, os cânticos, 
‘O Credo’, ‘O glória’, ‘O Ofertório’, ‘A Ladainha’,  
e outros momentos na liturgia faziam referên-
cia a cultura e a luta dos trabalhadores rurais. 
Canções e poesias passaram também a ser in-
corporadas as celebrações, missas, ordenações 
sacerdotais, assembleia e reuniões, sobretudo 
nas comunidades de posseiros. Os ritos integra-
vam o religioso e o político, momentos em que 
invocavam a proteção de Deus para participar 
da luta. Espaço este no qual se sacralizava a luta 
e se materializava o sagrado.  Vale mencionar 
também que os instrumentos de trabalho dos 
trabalhadores rurais como foice, machado, en-
xada, e os frutos da terra (as colheitas) faziam 
parte do ritual litúrgico (PEREIRA, 2013, p. 169).

4 ENTRE AS PALAFITAS, A MANJEDOURA

Outro elemento de bastante destaque no aspecto da mística 
trabalhada na paróquia de São Sebastião era a simbologia atribuída 
ao presépio natalino210, que se diferenciava das tradicionais retrata-

210  O presépio é uma montagem com peças que faz referência ao momento 
do nascimento de Jesus Cristo. De acordo com fontes históricas, o primeiro pre-
sépio foi montado por São Francisco de Assis no Natal de 1223. O frade católico 
montou o presépio em argila na floresta de Greccio (comuna italiana da região 
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ções do cenário do nascimento do menino Jesus em Belém da Judeia, 
com pastores e pastoras, reis mágicos e dóceis animais, compondo 
um cenário bucólico e celebrando o nascer do filho de Deus (Figuras 
5 e 6).

 Naquela Belém do Pará, no bairro da Sacramenta, talvez uma 
das poucas semelhanças com a representação tradicional era que 
ambas reproduziam o espaço humilde, mas sua gritante diferença 
e especificidade consistiam na reprodução de uma cidade e de um 
bairro impregnados de pobreza, desigualdade e de todo tipo de vio-
lência e injustiça social. Nesta representação, era possível ver uma 
população sofrida em meio a palafitas e barracos de madeira, e bem 
ao longe se notavam altos prédios, dando o tom da diferença social, 
profetizando a especulação imobiliária que um dia iria acometer 
aquele bairro. 

Compunha também aquele caótico cenário, ruas alagadas, 
terrenos invadidos, postos de saúde que não funcionavam, grandes 
filas de desempregados e carros de polícia com policiais, que não 
protegiam o cidadão e sim torturavam ou matavam jovens pobres 
complementava a composição cênica, além de vários periódicos em-
bebidos em sangue com notícias de mortandade de jovens pobres do 
bairro e doutra periferia, notícias de assassinatos de líderes sindicais 
urbanos, com ênfase nos casos de rurais assassinados a mando de 
latifundiários do interior do estado do Pará.

Povoavam o espaço meninos humildes empinando pipas, 

do Lácio). Sua ideia era montar o presépio para explicar às pessoas mais simples 
o significado e como foi o nascimento de Jesus Cristo. No século XVIII, a tradição 
de montar o presépio, dentro das casas das famílias, se popularizou pela Europa e, 
logo em seguida, por outras regiões do mundo.
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operários, mulheres grávidas, desempregados, idosos largados a pró-
pria sorte, mendigos, prostitutas, doentes sem assistência médica, 
trabalhadores explorados e até um cachorro, na tentativa de fazer 
uma intertextualidade com a personagem Baleia, da obra literária 
modernista brasileira “Vidas Secas” (1938), do escritor alagoano Gra-
ciliano Ramos, na qual é narrada a história de uma família de retiran-
tes nordestinos. 

Por fim, a sagrada família era representada por José, na figura 
de um pai amoroso e em busca de trabalho; Maria, na imagem de 
uma típica cabocla amazônida; e o menino Jesus, sempre na figura de 
um menino negro, caboclo ou uma criança indígena, curumim211, dei-
tado em sua manjedoura e iluminando a todos pelo dia da libertação.

Figura 5: Representação do Presépio Natalino na Paróquia de São Sebastião (1984). 
Fonte: Acervo Particular da Família Galiza.

211  Segundo o Dicionário Michaelis de Língua Portuguesa, o vocábulo “curu-
mim” significa menino, ou garoto. Admite-se a forma “curumi”.
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Figura 6: Representação do Presépio Natalino na Paróquia de São Sebastião (1984). 
Fonte: Acervo Particular da Família Galiza.

5 DE CHINELOS NA MÃO, NOS PASSOS DA PAIXÃO: UM CALVÁRIO 
AMAZÔNICO

Diferente do que grande parte da população pensa, para a 
Igreja Católica o período mais simbólico de suas celebrações não é o 
Natal, e sim a Semana Santa, que representa um período de reflexão 
e renovação através da ressureição de Jesus Cristo, conforme explica 
um ex-padre, que pediu para não ser identificado, e que atuou em 
comunidades eclesiais de base da periferia de Belém. Ele afirma que:

Sem dúvida alguma, o Natal é importante sim 
para a gente, pois é o nascimento do Menino 
Jesus, filho de nosso Pai. Porém, Semana Santa, 
com toda a sua complexidade de representa-
ção, tem uma importância vital para os católi-
cos e para nós religiosos, pois é na Quinta-feira 
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Santa, durante a missa dos olhos, que todos os 
sacerdotes renovam seus votos de compromis-
so com a Santa Igreja. E a grande se dá porque 
simboliza os últimos dias de vida de Jesus Cristo 
na terra, e é em eventos como a prisão de Cris-
to, a última ceia, sua condenação pelo império 
romano, seu calvário até sua morte e ressur-
reição nos leva a refletir como o filho de Deus 
que somos, o que fazemos um pelos outros, 
se realmente amamos o próximo assim como 
Deus nos ama e reafirmando a esperança de 
um vida melhor aqui na terra e, posteriormen-
te, ao lado de nosso Pai (Entrevista realizada no 
dia 14/06/2013, em Belém, mediante termo de 
livre consentimento esclarecido).

Na Paróquia de São Sebastião não era diferente, esta semana 
era preenchida com uma extensa programação de atividades litúrgi-
cas e de profunda oração, porém, sem dúvida, a programação mais 
esperada e a que reunia a maior quantidade de fiéis era a Via Sacra. 
Essa programação já possuía uma dinâmica previsível; em dias em 
que anteviam a Semana Santa, a coordenação da Paróquia reunia 
as Pastorais e algumas de suas CEBS, e lá organizavam como seria a 
divisão de mais uma Via Sacra. Esta encenação era organizada de tal 
maneira que cada um dos atores ficava responsável por uma das ca-
torze estações e, após intenso debate sobre o tema da Campanha da 
Fraternidade daquele ano (Figura 7), este era contextualizado com o 
espaço e o tempo daquele recorte do evento. Muito daquilo já estava 
previamente debatido e as programações prévias eram organizadas 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e, consequen-
temente, Arquidiocese de Belém. 

Façamos um breve comentário acerca da representação des-
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sas simbologias cristãs, fundamentais durante o período da Semana 
Santa, que nos ajudará a compreender o imaginário que permeia a 
permuta dos tradicionais símbolos pascais, de acorde com a liturgia 
aplicada na Paróquia.

Figura 7: Pôster da Campanha da Fraternidade de 1985. Fonte: Blog da 
Pastoral de Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo (2011).

Segundo os estudos dos professores Amauri Carlos Ferreira 
e Yonne de Souza Grossi, da Pontifícia Universidade Católica de Mi-
nas, o imaginário é a representação da percepção humana acerca 
do mundo: “em sua origem, o imaginário configura uma imagem ou 
realidade secundária, torna-se semelhante ao que apreende, uma 
aparência constituída pela reflexão do homem” (2008, p. 03). Nosso 
estudo nos mostrou que os elementos e as personagens dos movi-
mentos sociais substituíam as personagens tradicionais da Paixão de 
Cristo. Por exemplo, na passagem em que Jesus Cristo, carregando 
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a cruz, caia ao ser chicoteado, era estabelecida uma relação com o 
trabalhador do campo que sofre com as mazelas do trabalho análogo 
à escravidão, imposto por muitos latifundiários amazônidas.

Outra substituição ocorria na passagem em que a persona-
gem bíblica Verônica enxugava o rosto de Jesus com uma toalha. Na 
encenação da paróquia de São Sebastião, na toalha não era repro-
duzida aquela imagem eurocêntrica de Cristo, e sim de um caboclo 
amazônida que sofrera as agruras da exploração do grande capital. 
Já no encontro de Jesus com Maria, no qual ela chora pelas chagas 
do filho, o Jesus cebiano pede a ela que chore e vele por todos os 
seus filhos latino-americanos, que dia após dia sofrem e são crucifi-
cados com todas as crueldades da injustiça e da desigualdade social. 
Uma das cenas que mais era retratada era a do homem amazônida 
do campo, que é perseguido pelos grandes latifundiários e muitas 
vezes assassinado por grileiros, fazendeiros e pelo próprio poder pú-
blico, que se utiliza de força policial para garantir os direitos somente 
daqueles que detêm o capital.

Entretanto, a imagem mais clássica da representação ficava 
por conta de um ator, membro de pastoral, que erguia um chinelo 
com uma de suas mãos enquanto os demais colegas de cena se en-
contravam mortos e feridos sob o fogo cruzado de pistoleiros, grilei-
ros e a força repressora do Estado. Ali era simbolizado um ato de 
resistência que, apesar de toda a violência e abandono por conta do 
poder público, a luta continuava, e lá, de chinelos na mão, a razão 
para uma justa resistência em busca de sonhos que não devem e 
nem podem ser cessados. Já a representação em que o governo de 
Roma, na figura de Pôncio Pilatos, decretava a prisão e a crucificação 
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de Jesus, era feita por pobres e negros, os quais compõem a maio-
ria nos presídios do Pará e do Brasil. A cada gesto de violência e de 
tortura realizadas contra Jesus Cristo, eram lembrados os índios, as 
mulheres, os homossexuais e todos aqueles que sofrem sob uma so-
ciedade machista e desrespeitadora dos Direitos Humanos, que pri-
vilegia o indivíduo detentor dos meios de produção em detrimento 
da coletivização. 

Finalmente, a décima quarta estação, igualmente à clássica e 
milenar história de Jesus de Nazaré, mostrava sua ressurreição, de-
pois de todo o martírio passado na mão do Império Romano. Naque-
le instante, Jesus de Nazaré, três dias depois de morrer, ascendeu 
para ficar ao lado de Deus, para ser Pai e Filho de todos os homens. 
Essa ida ao Pai Celestial representava uma proposta de libertação to-
tal, pois Jesus Cristo, ao lado do Pai Celestial, estaria reinando junto 
a ele, e a ressurreição dos atuais “cristos” na terra representaria a li-
bertação de todo homem e de toda mulher que eram oprimidos pelo 
grande capital. Isso garantia a todos os filhos de Deus a dignidade 
e a justiça a que todo cristão e filho de Deus são merecedores, pois 
assim como Jesus ressuscitou após três dias, também o trabalhador 
se levantou contra todas as desigualdades na terra, especialmente 
na Amazônia. Essas encenações e representações cênicas sempre 
agradavam ao público presente, entretanto, ao analisar a memória 
dos moradores do bairro da Sacramenta, concluímos que das muitas 
lembranças em relação à Paróquia de São Sebastião, um elemento 
muito presente é a ausência de estrutura física para atender a comu-
nidade. O som das celebrações praticamente não era ouvido pelas 
pessoas que ocupavam as últimas fileiras da igreja, a pintura esta-
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va deteriorada, necessitando de reforma; a higienização do local era 
precária; muitos instrumentos musicais careciam de manutenção e 
apenas uma parte dos ventiladores funcionava.

Se o cenário na Paróquia já era caótico, em suas CEBS não 
era diferente. Era executado um esforço hercúleo para a realização 
da Via Sacra. Como este evento envolve toda a população católica 
do bairro da Sacramenta, não poderiam ficar de fora as instituições 
coordenadas pela congregação Salesiana (Escola Salesiana do Traba-
lho e Centro Social Auxiliun),que apesar de estarem situadas em uma 
área fronteiriça (Sacramenta/Pedreira), atendiam parte significativa 
da população de ambos os bairros.

O início da procissão partia da frente da Paróquia de São Se-
bastião, dava volta na praça Eduardo Angelim e ia passando pelas 
ruas da área Ferro Costa, e então retornava para a frente da Paró-
quia, sendo a procissão toda seguida por centenas de pessoas. Inicial-
mente, as cenas aconteciam mesmo no chão, em anos posteriores já 
ocorriam m cima de um caminhão, de propriedade da Escola Salesia-
na do Trabalho, e cada estação ocorria entre os postes e iluminação 
previamente pré-determinados entre as obras salesianas: Salesiano 
do Trabalho, Centro Social Auxilium e a Paróquia de São Sebastião.

O som era de um deficiente alto-falante, mas os organizado-
res não se incomodavam, pois além de ser a única estrutura disponí-
vel, o mesmo se assemelhava aos megafones utilizados nas grandes 
greves operárias, inclusive a do ABC paulista, que teve como grande 
líder Luís Inácio “Lula” da Silva. O que para aqueles militantes das 
CEBs, acabava por agregar valor simbólico a prática. A ideia era ba-
sicamente propor uma reflexão acerca da realidade do povo Amazô-
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nida, em especial o que habitava o bairro da Sacramenta, em Belém, 
pois naquele instante protagonizava a luta pelo direito de morar, que 
buscava garantir a permanência de moradores das áreas Ferro Costa 
e Malvinas.

Eram centenas de fiéis que faziam aquele processo que ia da 
Paróquia de São Sebastião, contornava a Praça Eduardo Angelim e 
voltava pelo lado da Escola Catarina Labourè. Ali todos conheciam 
a história que se repete há dois mil anos, porém todos entendiam 
aquela contextualização que, no tempo, ressignificava a história do 
Filho de Deus para todos os moradores do bairro da Sacramenta, 
principalmente para aqueles que com toda a sua fibra e persistência, 
além de sofrerem com a ausência do poder público, ocupavam as 
áreas conhecidas como Ferro Costa e Malvinas demais áreas de con-
flito, buscando ali sua libertação.

Também presenciamos tal metodologia evangelizadora na 
obra do padre Luís Mosconi (1997, p. 190), na qual propõe uma pro-
gramação diferenciada para cada dia da semana, dedicando o sába-
do para a animação das CEBS, que servia para reflexão das ações e 
realidades das próprias CEBS, conforme veremos abaixo transcrição 
na íntegra:

SÁBADO: DIA DAS CEBS E DA PRESENÇA TRANS-
FORMDORA DO ESPIRITO SANTO.
“Recebam o espirito Santo...” (jo20, 22)
1. Textos bíblicos: jo16, 12-15; 29,19-23; Lc 
3,21-22; 4,14-21; at 1,6-8;2,1-13;5,1-6;13,1-
12;15,23-29; Rm 8,11-13; GI 5,13-26-2.
2. Mensagem do dia: estamos chegando ao fi-
nal da semana missionária. É tempo de escutar 
e assumir os apelos descobertos. É preciso evi-
tar o perigo do entusiasmo fácil e passageiro. 
Certamente o chamado mais importante será 
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como dar continuidade as intuições e aos ape-
los da semana missionária. E isso é possível 
através da vivência em pequenas comunida-
des. Daí a importância das CEBS (= comunida-
des Eclesiais de Base). É preciso crer nesse jeito 
de ser igreja, Em muitos lugares há uma grande 
experiência de CEBS, com acertos e falhas. E 
aqui no nosso setor missionário, como foi a ca-
minhada das CEBs até agora? Quais os acertos 
e as falhas? É bom louvar a Deus pelos acer-
tos e reconhecer as falhas, para tirar preciosas 
missões. Será bom desde hoje, planejar e or-
ganizar uma assembleia de toda a comunidade 
para avaliar, planejar, louvar e agradecer. Se em 
algum lugar do setor ainda falta comunidade, 
quem sabe será hoje o dia indicado para iniciar 
essa bonita experiência. Aliás, onde acontece-
ram Santas Missões Populares, sempre houve 
um crescimento, em quantidade e qualidade 
das comunidades Realmente as CEBS são um 
lindo presente, que Deus nos deu para renovar 
e transformar nossa igreja. As santas missões 
populares acreditam e apostam decididamente 
na caminhada das CEBS. Não se podem separar 
santas missões populares das CEBS. Mas, como 
já lembramos, as CEBS também precisam de 
conversão. Não se podem repetir, ao longo dos 
tempos, sem levar em contas nova situações. 
Por exemplo, como ser CEBs em uma socieda-
de tão pluralista como a nossa, sobretudo nas 
grandes cidades? Elas devem ser mais flexíveis 
e abertas ao diálogo, mergulhadas na vida e na 
cultura do povo. Sim as CEBS estão passando 
por uma crise de identidade e essa crise, se for 
bem trabalhada, pode ser muito fecunda e po-
sitiva.
Em todas as santas missões populares ouvi-
mos o anseio: queremos continuar como CEBs, 
porém queremos cada vez mais ser comuni-
dades acolhedoras, abertas, fraternas, segui-
doras de Jesus e missionárias! Como as CEBS 
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podem hoje ser seguidoras de Jesus Cristo? 
Como podem ser eclesiais em comunhão com 
a igreja local e universal e sem ao mesmo tem-
po perder sua identidade? Como fazer para as 
celebrações nas CEBS sejam uma experiência 
profunda de Deus? Como dar a caminhada das 
CEBS convicções claras e profundas? É uma per-
gunta desafiadora que vamos carregar conos-
co, com decisão e esperança saindo da semana 
missionária. O espírito Santo está aí para isso. 
É preciso sentir e gostar dessa presença. Ter 
a certeza de que Deus anda conosco, quando 
nós o deixamos agir e transformar. Como as 
primeiras comunidades dos atos dos apóstolos, 
queremos nos deixar conduzir pela presença 
do espírito Santo e chegarmos a dizer: “porque 
decidimos, o espirito santo e nós...” (at 15,28; 
também a t5,32) Ser batizados com o espírito 
de jesus e viver fiéis ao seu evangelho, dentro 
da sociedade em que vivemos hoje.

Então, na Paróquia de São Sebastião, com muita criatividade, 
capacidade de improviso, leitura da conjuntura sociopolítica, inspira-
das, segundo a tradição cristã, pelo Espírito Santo, como nas primei-
ras comunidades cristãs supracitadas, as linguagens artísticas, como 
música, teatro, dança, cenografia e poesia, permeadas de simbolis-
mo, contribuíam significativamente para o fazer e o viver naquela 
igreja de Belém.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo buscou discutir a dinâmica política e religiosa re-

sultantes das práticas desenvolvidas pela Paróquia de São Sebastião, 
seu pároco, suas comunidades eclesiais de bases seus grupos ligados 
à pastoral da juventude que, a partir do método Ver, julgar e agir, 
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construíram e reconstruíram experiências pastorais e sociais que pri-
maram pela opção preferencial pelos pobres, numa análise teológica 
e filosófica da realidade de homens, mulheres e crianças das perife-
rias e do sertão amazônico; sujeitos esses que foram expropriados 
das “bençãos” do capital, e que com isso ficam sujeitos a todo tipo de 
flagelo, entre a miséria econômica e a miséria humana.

Assim, ao apresentar neste trabalho as formas de cantar, de 
dançar entre o púlpito e as vielas demarca-se um importante mo-
mento histórico, onde diversos sujeitos puseram em prática a luta e 
o sonho por dias de dignidade e noites tranquilas nos rincões do chão 
da Amazônia.        

Crescer no bairro da Sacramenta nos anos de 1980 e desen-

volver alguma sensibilidade social certamente me levaria a não ficar 

indiferente às diversas movimentações políticas e culturais daquele 

espaço periférico da cidade de Belém, principalmente se nesse ce-

nário o sujeito fosse católico e de alguma forma tivesse participado 

das diversas atividades litúrgicas e políticas realizadas pela Paróquia 

de São Sebastião, pois era ali naquele lugar que centenas de jovens, 

imbuídos de compromisso social e litúrgico, desenvolviam diversas 

programações por meio de linguagens artísticas que propunham a 

reflexão do evangelho a partir da sua própria realidade e da realidade 

dos demais moradores do bairro da Sacramenta, tanto na luta pelo 

direito de morar quanto em outros projetos empreendidos em busca 

da  garantia da justiça social e da dignidade plena.
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Amazônia: História, Cultura e Iden-
tidades apresenta para os leitores a 
produção do grupo de estudos ho-
mônimo, compostos por docentes e 
discentes atuantes no curso de Licen-
ciatura em História da Universidade do 
Estado do Pará (UEPA).

Ao longo desta obra coletiva, os 
leitores terão contato com uma mul-
tiplicidade de processos, sujeitos, 
contextos que têm, em comum, uma 
historicidade subjacente a todos eles, 
em um recorte temporal que abrange 
os séculos XIX e XX, momento no qual 
a Amazônia passa por um acentuado 
processo de integração ao capitalismo 
internacional que ocasiona um dra-
mático processo de modernização da 
região. A urbanização da região, acom-
panhada de processos de êxodo rural, 
crises ecológicas e econômicas, para 
muito longe das narrativas fortemen-
te ideológicas sobre a Amazônia, nos 
mostra uma complexidade de proces-
sos em que conflitos, múltiplas percep-
ções de mundo, formas de vida social 
heterogêneas confluem, se chocam, se 
friccionam, criando lutas, mas também 
criativas interações.

Os enfoques teóricos aqui encon-
trados, transitando entre a história so-
cial, a história cultural e a antropologia, 
constituem escolhas necessárias frente 
ao universo em que ribeirinhos, inte-
lectuais, camponeses, médicos, juízes, 
mulheres, constroem uma rica rede de 
relações e tensões sociais que marcam 
esta Amazônia contemporânea, que a 
Universidade do Estado do Pará, seus 
alunos e professores, procuram com-
preender e atuar.
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Este livro é resultado de pesquisas na área da História Social e tem 
como foco central a Amazônia e seus múltiplos sujeitos. Busca com-
preender as experiências históricas e sociais de homens e mulheres 
no conjunto de suas práticas, saberes e expectativas. Reúne trabalhos 
de historiadores e historiadoras que se debruçaram na compreensão 
desses sujeitos e suas lutas, disputas e contradições. 

Desta forma, o leitor ou leitora que folhear as páginas deste livro 
terá um encontro com as singularidades históricas, culturais e identitá-
rias da Amazônia. Mas não apenas isto. Terá um encontro com os va-
riados olhares desses/as pesquisadores/as sobre estas singularidades.

Não é um livro apenas para especialistas na área da História. 
É para o leitor em geral. Aquele que também busca apreciar uma 
boa leitura e adentrar um pouco mais na compreensão da realidade 
histórica da Amazônia.




