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UMA HISTÓRIA EM CONSTRUÇÃO 

 

 Uma história em construção. Creio que assim poderíamos definir de forma 

sintética o processo de produção do conhecimento histórico sobre a região Norte do 

Brasil e, mais especificamente, sobre a Amazônia brasileira. Evidentemente, a produção 

historiográfica sobre a região é muito vasta e variada: muito já se produziu e muito se 

tem produzido. Contribuições importantes têm se constituído como referência não 

apenas na produção regional como também em outras esferas. O interesse sobre os 

estudos que se debruçam sobre a Amazônia parece crescer a cada dia. No entanto, ainda 

há muito o que se discutir e aprofundar nesses debates. Nesse livro, procuramos 

proporcionar um breve panorama sobre a produção acadêmica da região, buscando 

contemplar temas e recortes espaciais variados, mas aproximados do campo da História 

do Trabalho. Assim, nessas páginas, podemos vislumbrar desde lutas políticas da Igreja 

católica pela homologação das terras indígenas em Roraima, passando pela construção 

de uma proposta trabalhista no Amazonas ou pela discussão sobre as cadeias no Grão-

Pará. 

Entre os protagonistas que emergem nessas páginas e que perambulam de forma 

leve pelos capítulos, ladeando o leitor ao longo do texto, podemos nos deparar com 

motorneiros trabalhadores rurais, estivadores, seringueiras e regatões. Trabalhadores 

comuns, de costumes simples e sorrisos largos, mas que recebem o destaque da 

experiência da vida cotidiana, do trabalho e das lutas por melhores condições de vida. 

Trabalho, resistências e cotidiano: a vida se apresentando ao leitor de forma leve, tal 

qual uma catraia desliza pela beira do rio. 

 Devemos ressaltar, ainda, a intenção de se romper com as divisões que, antes 

clássicas, já foram superadas há muitos anos: as dicotomias que separavam 

urbano/rural, trabalho livre/trabalho escravo, perdem cada vez mais sentido diante de 

uma sociedade complexa e multifacetada em que seus agentes atuam de forma plural e 

adequam suas estratégias de sobrevivência de forma inteligente e criativa.  

 Homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras: ao longo dos capítulos, 

percebemos a altivez de seringueiras e estivadoras – mulheres ocupando espaços 

tradicionalmente marcados pela presença masculina. Greves em Manaus, a imprensa no 

Amapá, os trabalhadores do rio Araguaia em Tocantins, seringueiras no Acre, a luta dos 

indígenas pela terra em Roraima, escravizados no Amazonas: a heterogeneidade das 
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diferentes experiências laborais e a diversidade regional do Norte do país representados 

de forma competente e plural nesse livro. 

 E que todos possam se deliciar com esse dinâmico passeio pelos mundos do 

trabalho na região Norte. 

 

 

César Augusto Bubolz Queirós 
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A LUTA POLÍTICA DA IGREJA CATÓLICA EM RORAIMA E A VIOLÊNCIA 

CONTRA OS ÍNDIOS PELA HOMOLOGAÇÃO DAS SUAS TERRAS: O CASO 

DA RAPOSA SERRA DO SOL 

 

Maria José dos Santos 
1
 

Jaci Guilherme Viera 
2
 

 

 

O caminho percorrido por parte da igreja católica de Roraima em harmonia com 

uma parte dos índios, em especial o povo indígena Macuxi, Uapixanas e os Yanomamis 

seja ele das serras do lavrado ou da floresta na homologação das suas terras, não era 

apenas para expulsar fazendeiros que há séculos vinham, paulatinamente, ocupando as 

suas terras, hora ligados à pecuária, hora ligados ao garimpo. A cada período, essas 

populações se viam ainda mais ameaçadas de perderem seu território e ficarem 

confinadas a espaços reduzidos das malocas, em especial a partir de 1970 com a nova 

política fundiária da ditadura militar, sendo inclusive proibidos de caçar, pescar ou fazer 

coletas em seu território de origem. 

D. Aldo Moggianni, bispo de Roraima em 1975, ao fazer a sua primeira visita 

pastoral para participar de uma festa religiosa constatando in loco a questão da invasão 

das comunidades indígenas por migrantes e fazendeiros, muito deles descapitalizados 

que por se sentirem superiores aos índios passam a apoderar-se das terras indígenas 

onde já viviam há séculos. A estratégia foi sempre a mesma. Ocupa-se um bom pedaço 

de terra, afastado um ou dois quilômetros da comunidade indígena e em seguida 

proibisse a passagem do índio por dentro das fazendas, de criar gado, recolher palhas 

para novas construções, de pescar e caçar, como veremos com mais detalhes em 

seguida. D. Aldo, meses depois de chegar ao comando da Igreja Católica em Roraima, 

teve o que poderíamos chamar de sua primeira experiência com os povos indígenas 

Macuxi na região do Uiramutã em janeiro de 1976.   

Uiramutã fica localizada entre duas serras a 800 metros acima do nível do mar, 

local de difícil acesso. Celebrava-se, nessa ocasião a festa de São Sebastião, padroeiro 

do gado e da saúde dos fazendeiros. O convívio do Bispo de Roraima por cinco dias 

                                                           
1
 Professora da Universidade Estadual de Roraima (UERR), Doutoranda em História pela UFPA. E-mail: 

mariarr_santos@yahoo.com.br 
2
 Professor da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Doutor pela UFPE. E-mail: 

jacivieira@uol.com.br 

mailto:mariarr_santos@yahoo.com.br
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nessa comunidade celebrando missas, batizando, casando, e confessando o fez ter um 

contato mais intenso com a comunidade, e com uma pessoa em especial o tuxaua 

Massaranduba, que num encontro muito reservado, previamente agendado, embaixo de 

uma árvore já na escuridão mostrou a D. Aldo a situação de miséria que vivia seu povo. 

Massaranduba numa longa conversa expos a real situação de miséria, proibições e 

confinamento que seu povo vivia em função do avanço dos brancos a suas terras. 

 

Faz poucos anos, chegou aqui um senhor com sua família. Construiu sua 

casa, pouco distante da aldeia, mandando-nos embora do terreno mais fértil e 

plano que nos cultivávamos nossas roças. Mas ainda, nos proibiu de criar 

galinhas e porcos. Não queria nem que pensássemos em criar gado, porque 

ele já o criava. Proibiu-me também de falar com o senhor destas coisas. 

Dentro de alguns dias irão chegar muitos outros índios e eu não sei o que dar 

a eles de comer. (MOGIANO, 2011, p. 31)
3
. 

 

Essa conversa descrita acima possibilitou a D. Aldo Mogiano, segundo suas 

memórias, a ter uma visão não só crítica mais muito preocupante da condição a qual 

vivia as populações indígenas do Ex-território. “Aquilo que aparecia com força diante 

de mim era o problema indígena e me convencia que deveríamos curar o doente mais 

grave.” (MOGIANO, 2011, p. 32). 

A luta a favor da terra indígena significava uma luta em prol da vida, constituída 

há milhares de anos pelas populações indígenas das mais diversas etnias na região. Era 

o lutar contra as formas de produção ainda escravagistas de exploração inserida nas 

fazendas de gado, de arroz, ou no próprio garimpo, onde os donos do maquinário nas 

áreas garimpeiras e nas fazendas ficavam com toda a riqueza, e os índios com algumas 

migalhas tal qual um operário da fábrica. Era dizer não às formas de opressão já 

cristalizadas há anos em uma região onde a força de trabalho vinha unicamente dos 

povos indígenas já no período colonial, imperial seja como remeiros ou pilotos nas 

embarcações, soldados, membros dos Corpos de Trabalhadores e Vaqueiros das 

fazendas nacionais do Rio Branco. 

A fala a seguir foi colhida pelo padre italiano Jorge Dalbem, vindo do tuxaua 

Gabriel Viriato, um dos grandes líderes desse intenso movimento dos povos indígenas 

em Roraima, que viveu sendo explorado tanto nos garimpos como em fazendas entre os 

                                                           
3
 MOGIANO, Aldo. Roraima entre profecia e martírio: testemunho de uma igreja entre os índios nas 

lembranças de D. Aldo Mogiano. Boa Vista: [s.n.], 2011. p. 31. 
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anos de 1950 e 1970. O tuxaua Gabriel Viriato irá aparecer em outros momentos desse 

texto:
4
 

 

Branco chegou e roubou nossa terra e o índio não podia mais caçar. Disse 

que as terras eram suas, disse que os peixes dos rios e dos lagos eram seus. 

Depois trouxe a doença. [..]. E o índio se rebelou. Então branco matou nossas 

aves e dizia que tudo era seu. E o índio tinha muita fome! Sabe o que é fome? 

E digo a fome não é brincadeira sabe! Trabalhei durante uns quinze anos 

numa casa de fazenda, sai de lá pobre porque não recebi nenhum pagamento. 

Peguei a trilha que levava a minha casa, com uma vaca e um bezerrinho. 

Uma vaca mais nova, um calção e um pano velho. Era todo o meu 

patrimônio. E tinha trabalhado por mais de 15 anos. E mais, tinha a 

necessidade da bebida. Trabalhei no garimpo durante anos. Colhia diamantes, 

mas não comprava nada de bom. Gastava tudo e bebia e dançava. (REVISTA 

MISSÕES, s.d., p. 6). 

 

A ocupação das terras indígenas também foi percebida e relatada nas crônicas de 

D. Alcuino Meyer, que esteve no rio Branco entre 1924 a 1943. Em suas cartas no início 

do século XX, relatava como se dava a ocupação das terras indígenas. Talvez sem notar 

a gravidade da questão, o religioso elogiava a qualidade dos campos localizados 

próximos ao Maturuca, onde viviam os índios Macuxi e Wapixana, informava ao seu 

superior no Rio de Janeiro que "[...] o tenente Cícero Garcia de Melo colocava ali 

algumas cabeças de gado gordo e bonito." (MEYER, 1928, s.p.).
5
 

Dom Plácido de Oliveira, também monge beneditino, de passagem pelo Rio 

Branco em 1934, constatava o desaparecimento de grupos indígenas, assinalando dois 

motivos: o primeiro era o contato físico com os brancos levando-lhes doenças para as 

quais não tinham imunidade; e o segundo era derivado dos maus tratos empregados por 

parte dos fazendeiros, balateiros e outros negociantes brancos (OLIVEIRA, 1934).
6
 

Toda a documentação consultada torna muito claro, por meio dos diversos 

relatos da década de 1930, deixado pelas duas ordens religiosas, os monges Beneditinos 

e os relatos de 1970, estes já colhidos por meio da Ordem Consolata que acabam por 

atestar o processo constante de extermínio das populações indígenas e a grilagem de seu 

maior meio de subsistência, a terra em Roraima. 

                                                           
4
 REVISTA MISSÕES. [S.n.: s.l.], p. 6, [s.d.]. Órgão de divulgação do Mosteiro de São Bento.  

5
 MEYER, Alcuino (Dom). Carta. Rio de Janeiro, 1928. Arquivo do mosteiro de São Bento. A região 

onde fica localizada a Maloca do Maturuca faz parte da área da Raposa Serra do Sol, que os índios, mais 

diretamente ligados à Igreja Católica e ao Conselho Indígena de Roraima, lutaram há mais de quarenta 

anos para que seja demarcada em área contínua, não em ilhas como queria a classe dominante local. 
6
 Descrição da Viagem ao rio Branco feita no ano de 1934 por Dom Plácido de Oliveira. Arquivo MSB 

pasta n. 3. 
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Padre Jorge, um jovem missionário da ordem da Consolata, que se tornou 

popular entre os índios Macuxi, e que se inseriu na defesa dos direitos territoriais dos 

povos indígenas de Roraima, muito antes da mobilização nacional de que se tem notícia, 

em meados dos anos de 1970 volta a citar o tuxaua Gabriel Viriato, afirmando sua 

importância na luta pela organização dos povos indígenas de Roraima. 

 

O pontapé para o movimento aconteceu durante o primeiro encontro dos 

indígenas da região, em julho de 1970, do qual participaram cerca de 70 

indígenas das etnias Macuxi e Wapichana. Durante o encontro, um indígena 

se destacou como grande líder era o tuxaua Gabriel, que na época contou com 

o apoio de líderes de outras sete malocas que teve papel fundamental na luta 

pela homologação da terra. Como resultado desse encontro, nasceram 

também as Assembleias Gerais dos Tuxauas, que começaram em fevereiro de 

1971 e perduram até hoje
7
 . 

 

Já não restam dúvidas de que a invasão dessa região fora feita pela pata do boi, 

economia marginal ainda em fins do século XIX, passando a ocupar lugar de destaque 

em Roraima no início da República. Em meados dos anos 70, com o apoio do Regime 

militar e subsidiado por ele, inicia-se uma produção em larga escala de milho, arroz, 

soja em grandes extensões de terra que terá o seu auge a partir do ano de 2000 a 2005. 

 

Trata-se de uma ocupação de terras desordenada, indevida, irracional e 

predatória, porém inteligentemente arquitetada pelas elites, visando 

interromper as demarcações de terras indígenas, como ocorreu com as 

grandes plantações de arroz irrigado na Raposa Serra do Sol, que, se por um 

lado colocou o Estado entre os maiores produtores de grãos do país, por outro 

acarretou um dos maiores óbices ao processo de demarcação da terra 

indígena, sem contar os gravíssimos problemas ambientais decorrentes de tal 

processo. (JORNAL PORANTIN, 2010, p. 4)
8
. 

 

Foi dentro desse novo contexto que muitos índios, organizados organicamente, 

no então Conselho Indígena de Roraima (CIR), organização criada em 1977, que 

aglutinou grande parte das populações indígenas de Roraima, os indígenas passaram a 

se negar a prestar serviços aos maiores fazendeiros e arrozeiros da região como 

Quartiero, Itikaua, Faccio, Oder Brasil entre outros. Todos estes, eram contrários à 

demarcação, em especial em áreas contínuas, proposta que começou a prevalecer a 

partir das primeiras assembleias em meados dos anos de 1970. Em outras palavras, não 

estavam dispostos a ser vendedores da sua força de trabalho em suas próprias terras, a 

                                                           
7
 Maturuca relembra lutas e conquistas na festa da homologação. 

8
 BURGARDT, Victor Hugo. Imaginação no poder: uma história política do estado de Roraima. Revista 

História e Revista, Pelotas, v. 12, p. 27, dez. 2008. 
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verem suas mulheres estupradas e seus filhos e filhas escravizados, como nos lembra as 

experiências históricas constituem os nós da consciência de Classe, dessa forma, 

trataremos agora neste trabalho das diversas formas de violência e também das 

estratégias de luta e resistência utilizando como fontes históricas as cartas, estas foram 

tiveram um importante papel nas denúncias, nos registros históricos referimo-nos a 

Cartas escritas ora pelas lideranças indígenas, ora pelos próprios indígenas das 

comunidades fazendo denúncias aos tuxauas e também as Assembleias, ou ainda 

diretamente ao CIR. Nestas, pode-se retirar informações quanto a invasão das terras, 

estupros de mulheres, violência das instituições do Estado como o Exército, Funai, 

Polícia Militar do Ex-Território, Polícia Federal dentre outros.  

Torna-se importante registrar que não foram somente os religiosos da Ordem da 

Consolata que produziram documentos ligados à questão indígena em Roraima, como 

especificado acima.  A partir da década de 1970 os índios deixam de estar nas franjas da 

documentação ou mesmo invisíveis e passam a produzir documentos escritos 

coletivamente, datados entre o final dos anos de 1970 a 1990, materializados em tinta e 

papel, manuscritos ou datilografados. Alguns foram produzidos com a mediação da 

Igreja Católica, grande responsável por levar a escrita em português ou na língua 

materna aos povos indígenas por meio dos seus inúmeros missionárias e missionárias, 

através de escolas, reconhecidas ou não, desde a chegada dos monges beneditinos em 

1909. Esses documentos deixaram pistas importantes da trajetória e resistência à 

ocupação de suas terras à medida que foram relatando os principais problemas 

enfrentados nas diversas comunidades. Essas cartas passaram a ser instrumento de 

pressão política, mesmo não havendo respostas do outro lado, acabando por ser também 

lugar de memória dos povos indígenas de Roraima.  

As diversas cartas escritas e assinadas por centenas de índios, pelas mais 

diversas comunidades (Canoani, Piolho, Barro, Napoleão, Lagem, Cumanã, Willimon, 

Galo, Maloquinha, Cumanã, Lilás, entre outras) são testemunhas de atividades 

particulares ou coletivas ocorridas num passado recente. Algumas dessas comunidades 

localizadas próximas às fazendas de arroz davam pistas importantes sobre a forte 

invasão das suas terras, assassinatos, estupros por fazendeiros, trabalhadores dessas 

fazendas e garimpeiros. Essas cartas eram endereçadas não a um público amplo, mas a 

algumas autoridades, entre elas destacamos Romero Jucá, homem de confiança dos 

aliados da Ditadura. Foi alçado a condição de Presidente da FUNAI por seu amigo 

pernambucano Marco Maciel em 1986, permanecendo nesse cargo até setembro de 
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1988
9
. Sobreviveu dois anos e meio nesse cargo apesar de responder a 18 processos por 

corrupção, peculato, compra e venda ilegal de madeira em terras indígenas e 

desapropriação de terras
10

. Mesmo com esse currículo “invejável”, em 1988 foi 

nomeado Governador de Roraima, pelas graças de José Sarney. Jucá foi um dos grandes 

responsáveis na Nova República por ocultar os assassinos dos Waimiri-Atroari e pela 

invasão das terras dos Yanomamis em troca de polpudas meias latas de leite Ninho 

abarrotadas em ouro. Meia lata de leite, esse era o apelido, como era conhecido Romero 

Jucá, dado por quarenta mil garimpeiros que invadiram as terras indígenas dos 

Yanomamis. Pois no seu governo a ordem era defender a permanência dos garimpeiros 

em terras indígenas. Otomar de Sousa Pinto, Governador, Deputado Federal, Prefeito de 

Boa Vista em várias legislaturas, legítimo representante do que ainda restava da 

ditadura no ex-território, decretou sete dias de luto oficial, quando da homologação da 

Raposa Serra do Sol em 2005. Dinarte Nobre de Madeira, coronel do Exército 

presidente da FUNAI, entre outros. 

Um dos primeiros documentos resultados de Assembleias escrito pelos próprios 

índios saiu de decisão tomada na segunda assembleia dos povos indígenas de Roraima 

em 1979 no Surumú. Nessa assembleia o tuxaua Terencio, que coordenava a reunião, 

colocou como proposta de encaminhamento escrever um documento que pudesse dar 

conta dos diversos problemas enfrentados pelas comunidades indígenas de Roraima. 

                                                           
9
 Romero Jucá, no debate da Constituinte lançava um ataque ao artigo 198 da antiga constituição por 

conceder direitos fundiários exagerados aos grupos nativos. Para fundamentar sua alegação, Jucá utilizou 

um relatório de 1986, escrito pelo conselho de segurança nacional, intitulado “A questão indígena e os 
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Cobrando soluções urgentes das autoridades para impedir o acesso dos brancos a suas 

terras. 

 

Todos os tuxauas já falaram dificuldades, problemas, todos já falaram, 

sobretudo dos problemas das terras. Essa reunião é nossa e devemos achar 

uma solução aos nossos problemas. Então o que devemos fazer? Estamos 

aqui para nos ajudar, devemos voltar para casa com alguma solução. O 

delegado da Funai não está aqui. A minha ideia é esta: antes de irmos para 

nossas malocas vamos fazer uma coisa, seria enviar uma notícia nossa, 

porque somos nós que devemos resolver os nossos problemas, mas é bom 

mandar uma carta, uma notícia, um documento ao nosso chefe da Funai, para 

saber, para conhecer, como a gente vive, o que se passa entre nós, e o que é 

bom para o nosso povo. Mandar esse documento ao CIMI, ao bispo, e a todos 

os parentes (índios) do Brasil inteiro como eles fazem, para todos saberem e 

conhecer. (DEBATE..., 1979, s.p.)
11

. 

 

O documento retirado na assembleia geral dos tuxauas ao presidente da Funai, 

datada de 11 de janeiro de 1979, redigido pelo índio macuxi, Nelito Pereira dos Santos, 

da comunidade Maturuca, auxiliado por religiosos possui 40 assinaturas de lideranças 

indígenas. Trata-se de um documento longo, bem escrito à mão, onde os índios colocam 

a suas principais reivindicações, entre elas há um destaque especial à questão da terra. 

Querem os índios saber o porquê do Presidente da Funai ainda não ter cumprido com o 

que havia prometido, ou seja, demarcar as terras indígenas em Roraima 

 

Até hoje essa lei ainda não está sendo cumprida. Quarenta e quatro tuxauas 

reunidos em Surumú-Roraima, representando 15000 índios macuxi, 

Wapichana, ingaricó, taurepang, querem alertar a opinião pública.  

Senhor presidente, sabemos que Vossa Ex. já está sabendo que o sangue do 

vosso povo, não mais pode ser contido nas veias, vendo que as terras 

restantes aqui na fronteira com a Guiana Inglesa comparadas com o imenso 

território que tínhamos no passado, estão sendo usurpados por brancos.  

Temos a plena certeza que vossa excelência, tem muito mais experiência na 

vida, muito mais que nós índios e que sabe que nossas comunidades estão 

sendo encurraladas e oprimidas. Portanto nós tuxauas sentimos em conjunto 

que o problema maior e mais difícil de se resolver é a invasão das terras 

indígenas que nos prejudica em toda a nossa convivência. (DEBATE..., 1979, 

s.p.). 

 

Algumas dessas cartas também foram direcionadas ao próprio CIR, cujo objetivo 

era deixar registradas as decisões tomadas em reunião nas comunidades quando uma 

tarefa iria ser realizada. Importante registrar que junto a esses documentos havia 

centenas de assinaturas, o que dava legitimidade às decisões adotadas, mas não só isso. 

As assinaturas demonstravam o próprio nível da organização dos povos indígenas, seja 
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ela nos diversos conselhos ou nas assembleias ampliadas, temas que exploraremos em 

seguida. Algumas dessas cartas alertavam para os perigos constantes em que os índios 

estavam atravessando, outras fazendo apelos pela demarcação de suas terras, como 

também a solicitação de apoio das lideranças indígenas. Encontramos uma dessas cartas 

datada de 21 de fevereiro de 1993, tendo a assinatura do primeiro e segundo Tuxaua, do 

secretário e também do capataz que cuida do gado da comunidade, além de mais de 

cinquenta índios e índias moradores da comunidade do Canauani. 

 

Nós comunidades de Canauani, vinhemos mais uma vez através deste 

documento avisa-los que novamente iremos fazer um trabalho. Só que desta 

vez é um cercado pelo limite de nossa área. Que começa na boca do igarapé 

da Onça até a boca do igarapé do Canauani, porque o fazendeiro Álvaro 

Callegari impede-nos a tiração de palha. Isso acontece porque o mesmo tem 

uma cerca que fica dentro da nossa área... Caso aconteça algo violento, 

contamos com o apoio do CIR. (CARTA..., 1993, s.p.)
12

. 

 

Por que essas cartas também eram endereçadas ao CIR? Torna-se importante 

ressaltar que o CIR, já em meados dos anos oitenta, chamava-se Conselho Indígena do 

Território de Roraima (CINTER), fundado em 1986, com o amplo apoio da Igreja 

Católica. Torna-se uma organização reconhecida não só dos povos indígenas de 

Roraima, mas passa a ser referência recebendo apoio de várias entidades nacionais e 

internacionais. Isso fica evidente nas inúmeras cartas, fax, telegramas recebidos ao 

longo do processo de organização. Nos anos de 1990 o Conselho passava a contar com 

uma assessoria de comunicação, assessoria jurídica e de projetos. A importância do CIR 

fica muito clara também numa outra carta na qual a Maloca do Piolho denuncia ao CIR 

a atividade garimpeira realizada no rio Quinó, como nos igarapés Serra Verde, 

Trincheira e Carirí (CARTA..., 1991, s.p.)
13

. 

A narrativa destas cartas chama a atenção, algumas destas, escritas com a ajuda 

de missionários, pois o vocabulário usado acusa isso, como a palavra “compartilhar” 

entre outras que encontramos, pertencentes ao vocabulário cristão. Nestas encontram-se 

bem claras as principais reivindicações das populações indígenas, desde a primeira na 

assembleia de 1977 a qual foi endereçada ao Ministro da Justiça  
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[...] retire os fazendeiros de nossas terras eles estão nos proibindo de caçar, 

pescar de recolher nossas palhas para cobrir nossas casas nas terras deixadas 

por nossos ancestrais e principalmente de criar o nosso gado. Os fazendeiros 

nos ameaçam de todos os lados. (CARTA..., 1993, s.p.).
14

 

 

É importante ressaltar que a maioria dessas cartas endereçadas às mais variadas 

autoridades como destacamos acima, possui no seu corpo uma quantidade enorme de 

assinaturas, algumas delas com mais de cento e quarenta, o que acaba sendo um 

termômetro forte do processo de organização da região, das comunidades residentes nas 

serras, como Pedra Branca, Fechal ou das comunidades próximas aos grandes rios, 

como por exemplo, a maloca do Barro, do Canta Galo, entre outras. Esse conjunto de 

assinaturas demonstra que as decisões só poderiam ser tomadas em grandes reuniões, na 

presença de lideranças, prática essa que se tornou comum até os dias atuais: onde nada 

se decide de forma isolada.  

Ao analisar essas cartas, outros elementos encontrados também chamam a 

atenção. Algumas delas descrevem de forma minuciosa e com detalhes precisos vários 

assassinatos e estupros sofridos nas comunidades indígenas, como a que relata o 

assassinato brutal ocorrido na Maloca do Napoleão, próximo a Normandia, do índio 

Bento Sampaio de 72 anos em maio de 1994 e o estupro em seguida da sua esposa 

Irlene por Rodinei Cezar da Silva, assassino confesso, trabalhador da fazenda Vitória, 

de propriedade de José Saraiva. Segundo o relatório dirigido às autoridades locais, os 

próprios índios ao realizarem uma investigação, apontam que há indícios claros do 

mandante do crime ter sido o próprio dono da fazenda Vitória, fazenda essa que estava 

localizada a apenas dois quilômetros da comunidade, o que acaba por atestar um forte 

avanço das sedes das fazendas sobre as comunidades indígenas e todo o gado que passa 

a rondar a defecar e urinar bem próximo as comunidades (RELATÓRIO..., 1994)
15

. 

Irlene relata ao tuxaua Adriano da comunidade Napoleão que presenciou a saída 

do marido com o trabalhador da fazenda. Algumas horas depois, o assassino voltou 

onde se encontrava a mulher sozinha quando entrou e iniciou os espancamentos para 

estuprá-la. Irlene não queria se entregar, ocasião em que o assassino puxou uma faca e 

foi logo afirmando: “Se você não se entregar vou te matar, como matei teu marido. 

Porque eu vim contratado para matar pelo José Saraiva”. Com medo de morrer se 

entregou, sofrendo todas as mazelas da violência sexual que estão sujeitas as mulheres 
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indígenas da região (RELATÓRIO..., 1994, s.p.). Esse é apenas mais um de vários 

outros crimes e assassinatos de índios que ficaram impunes na região. 

Um dos casos mais emblemáticos da violência indígena foi o assassinato do 

índio Aldo da Silva Mota, com grande repercussão nacional e internacional (SILVA, 

2007)
16

. No dia 2 de janeiro de 2003, conforme relato do Coordenador do CIR, o senhor 

Jacir José de Souza, no requerimento encaminhado ao Superintendente da Policia 

Federal de Roraima, o indígena Aldo da Silva Mota, casado, 52 anos, morador da 

comunidade Lage, região das Serras, vaqueiro no Retiro Fé em Deus, pertencente ao 

indígena Inácio Brito, atendendo a um recado recebido dos vaqueiros da Fazenda 

Retiro, “pertencente” ao ex-vereador de Uiramutã o senhor Francisco das Chagas 

Oliveira, de que um garrote do rebanho o qual tomava conta havia se desgarrado e 

encontrava-se na Fazenda Retiro, dirigiu-se sozinho à fazenda a fim de resgatar o 

garrote.   Nesse mesmo dia, segundo consta no Aditamento da Denúncia do Ministério 

Público Federal, Ação Penal n° 2003.42.00.001839-9, nas dependências da “Fazenda 

Retiro”, os denunciados Elisel Samuel Martin e Robson Belo Gomes, vaqueiros até 

então, agindo conjuntamente, assassinaram “à queima roupa”, com disparos de arma de 

fogo, o índio Aldo da Silva Mota. Após o homicídio, os dois vaqueiros enterraram em 

uma cova rasa o corpo do índio.  

Nesta história marcada pelo descaso das autoridades em relação às questões 

indígenas, foi surpreendente o resultado do laudo realizado pelo Instituto de Medicina 

Legal do Estado de Roraima. Despreparo, erro, negligência, incompetência, falta de 

condições materiais para realizar exames cadavéricos ou por que o necropsiado era um 

índio? O certo é o que Laudo N° 118/03-IML, realizado em Aldo da Silva Mota, 

assinado pelos médicos legistas Dr. Ricardo Gouveia e Dr. César Augusto de Souza foi 

superficial, ao atestar que a Causa Mortis foi indeterminada, não merecendo ser levado 

em consideração em face de sua insubsistência (DPF/INQUÉRITO, 2003). Logo após 

sair o laudo, inconformados com o absurdo, as lideranças indígenas representadas pelo 

CIR reivindicaram um novo Laudo Cadavérico, desta vez conduzida pelo Instituto de 

Medicina Legal do Distrito Federal. Os peritos estiveram no local fazendo um 

levantamento de todos os detalhes. Juntamente com o laudo cadavérico realizado em 

Brasília, foi possível confirmar a morte violenta de Aldo da Silva Mota por arma de 

fogo (DPF/Inquérito, 2003). 
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O final do julgamento foi marcado para o dia 17 de maio de 2012 deste caso 

onze anos depois, onde finalmente, os dois vaqueiros e o proprietário da fazenda foram 

levados a júri popular.  Dois dias antes do julgamento uma grande manifestação foi feita 

por parte das comunidades indígenas que se postaram em frente aos tribunais de justiça 

na capital. Liderados e mobilizados pelo Conselho Indígena Roraima (CIR), cujo 

objetivo era esclarecer a opinião pública sobre o assassinato do índio Aldo da Silva 

Motta, para que o mesmo não caísse no esquecimento. A mobilização foi intensa, 

ocasião em que foi entregue uma carta a sociedade civil relatando a situação de 

impunidade que impera em Roraima frente aos ataques de fazendeiros e seus capangas 

as comunidades indígenas. Essa mobilização acabou ganhando um destaque importante 

na impressa local. 

A grande surpresa desse episódio, foi o desenrolar do julgamento no dia 17 e 18. 

A corte foi presidida pelo juiz federal Elder Girão Barreto. Os réus confessos do crime, 

tanto o proprietário da fazenda como os dois vaqueiros, foram inocentados por ampla 

maioria do júri, o que comprova mais uma vez que, a violência contra os povos 

indígenas continuará impune por longos anos. A grande surpresa desse caso ficou por 

parte do promotor de justiça, que deveria a princípio, julgar o dono da fazenda como 

culpado, solicita ao juiz a sua soltura, declarando a sua inocência.   

A violência se manifesta sob várias formas, e no caso da violência contra os 

povos indígenas no estado de Roraima não é diferente. Em uma pesquisa já publicada 

idealizamos quatro gráficos construídos a partir de dados coletados de jornais de 

circulação local, além de outras fontes como o relatório elaborado por Ana Paula Souto 

Maior (2003). Por meio deles podemos apreender os procedimentos violentos contra as 

etnias indígenas da área Raposa Serra do Sol ao longo de várias décadas (VIEIRA, 

2016)
17

.  

Observando os dados da pesquisa pode-se verificar que os processos violentos 

contra os povos indígenas ao longo da luta pela demarcação e homologação da Raposa 

Serra do Sol abrangem uma ampla gama de ações que vão desde agressões físicas, 

atentados contra a vida dos indígenas, mortes, estupros, formas de violência “mais 

visíveis” como a destruição de casas, roças e retiros até ameaças e outros tipos de 

violência mais difíceis de serem percebidas.  
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Em relação a cartas escritas pelas populações indígenas, há uma questão que não 

pode passar despercebida. Trata-se de observar a forte influência da Igreja católica, que 

desde o início do século XX, com os beneditinos, vem fazendo um trabalho de constante 

aproximação com os povos indígenas, em especial com a etnia Macuxi. Encontramos 

duas cartas com mais de noventa assinaturas, datadas de outubro de 1987, solicitando ao 

Presidente da FUNAI, Romero Jucá, o retorno dos missionários da Consolata ao 

convívio dos índios com a máxima brevidade possível. Jucá que na Presidência da 

FUNAI passou a ter como Meta expulsar todos aqueles que pudessem atrapalhar o 

garimpo de forma ilegal nas terras indígenas, e os missionários e missionarias da 

Consolata foram retirados a força nesse período. 

Essa carta foi escrita numa reunião ampliada de conselhos regionais, uma 

realizada na comunidade de Cararual, no dia 03 de outubro e outra não informando o 

local, datada de 21 de outubro de 1987.  Uma palavra chama a atenção nesse 

documento, quando afirma que os padres não são apenas responsáveis pela vida 

espiritual das populações indígenas, mas também pela vida material em suas malocas. O 

que significa afirmar que muitos dos índios reconheciam todo o trabalho desenvolvido 

pelos missionários, que não se tratava de assistencialismo, mas projetos importantes 

como o do gado, o projeto da cantina e em especial a luta pela demarcação de suas 

terras, que àquela altura já se falava em área única. Abaixo transcrevemos parte de uma 

delas.  

 

[...] resolvemos enviar este documento, não queremos ficar sem ter o padre 

era eles quem davam orientação de bem para a nossa vida e vida matérias, 

nas nossas malocas. Queremos mesmo a volta dos nossos missionários para 

trabalharem nas áreas. Oramos em nossa capelinha pelo papa, pelo bispo D. 

Aldo Mogiano, pelos padres e pelas irmãs. Nós não esquecemos dos mesmos, 

a que vamos assinar este documento e vamos orar para que dar tudo certo. 

Ficamos aqui orando por todos: assinamos abaixo, responsável do documento 

tuxauas e conselhos regional. (CARTA..., 1987, s.p.)
18

. 

 

Por fim, toda essa documentação produzida por uma parte dos índios, em 

especial os mais organizados, permitem resgatar além do processo associativo, as 

expectativas e incertezas que os índios de Roraima vivenciavam e permite ainda 

acompanhar o diálogo que estabeleceram com os outros índios, com os poderes 

constituídos e com a igreja católica e, principalmente, o aumento da organização. Nas 
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atas das assembleias a que tivemos acesso é comum lermos falas de novos tuxauas que 

participavam pela primeira vez de assembleias, reuniões de conselhos ou ampliadas.  

Um dos missionários do qual os índios se reportariam durante muitos anos era o 

jovem padre Jorge Dal Bem, adorado pelos índios e odiado e jurado de morte por 

muitos fazendeiros, pela polícia, pela Funai e pelos diversos órgãos que compunham o 

ex-território federal de Roraima
19

. Jorge foi o grande parceiro dos índios das Serras, 

uma aproximação lenta, mas contínua, sendo um dos grandes impulsionadores de 

projetos importantes como o viver entre os índios, projeto do gado e da cantina 

(MISSIONÁRIOS..., 2016).  

O padre Jorge chega a Raposa serra do Sol em 1969, encontra a comunidade em 

péssimo estado: fome, alcoolismo, prostituição, e o trabalho escravo, como também o 

caso do grande líder Gabriel Viariato, que adquiriu a doença do alcoolismo, e que como 

já relatado, trabalhou durante 15 anos para um fazendeiro e saindo apenas com um 

calção, um pano velho e uma vaca e foi a procura de sua comunidade, tornando-se 

posteriormente, uma grande liderança do povo Macuxi. 

Tudo indica que a primeira ação dos missionários da Consolata em Roraima para 

tentar mudar essa realidade, acabou surgindo por meio da comissão denominada pró- 

índio, iniciativa do padre Giovanni Calleri, em 1968 e 1969. Essa comissão teve como 

resultado prático o estabelecer-se entre os índios. Padre Jorge, em 1969 foi morar no 

Maturuca, junto aos índios Macuxi, tendo grande influência na maloca, inclusive na 

própria mudança da liderança. Em 1978, por exemplo, foi eleito o índio macuxi Jaci 

como tuxaua, passando a ser uma das maiores lideranças indígenas da região, bebendo 

muito da influência de Jorge Dal Bem. É bom lembrar que a troca de tuxauas é realizada 

quando a comunidade já não está satisfeita com o anterior. Jaci, com o apoio da igreja, 

teve um predomínio muito forte no movimento tornando-se já em outubro de 1987 o II 

Coordenador do Conselho Indígena do Território Federal de Roraima.   

Essa prática de estabelecer-se entre os índios nessa região data do início do 

século XX, quando D. Alcuino Meyer, monge beneditino em suas viagens de desobriga 

permanecia por longo tempo entre os índios Macuxi do Maturuca, elogiando sempre 

que podia em suas crônicas, as lideranças da comunidade, como o Tuxaua Melquiór. 
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Dom Alcuino refere-se ao Tuxaua Melquiór sempre com muito entusiasmo: “O tuxaua 

Melquiór é de todos os tuxauas que eu conheço o mais zeloso quanto á pratica da 

religião, pela oração, etc.” (MOSTEIRO DE SÃO BENTO, 1985, p. 31). Outro 

exemplo desse intenso contato da igreja católico com os índios Macuxi está num 

relatório feito entre 1980 e 1981 por dois padres, cujo objetivo era se familiarizar com o 

cotidiano dos índios em uma comunidade. A comunidade escolhida foi a maloca do 

Taxi, localizada no Surumú, muito próxima ao centro de formação São José. Para 

justificar sua permanência na comunidade, os padres foram oficialmente como 

professores de primeira à quarta série, responsáveis pela escola da maloca, porém seus 

objetivos eram outros. Tratava-se de aprender, observar e participar da vida diária de 

uma comunidade indígena macuxi, isto porque a igreja desde o final dos anos sessenta 

vem se preocupando com a problemática da questão indígena em essencial a invasão 

das terras pelos fazendeiros, sem ter tido muitas oportunidades de travar contato com o 

dia a dia dos índios. Corria-se o perigo de se falar em nome dos índios, sem conhecê-los 

no seu cotidiano (OBSERVAÇÕES..., 1981)
20

. 

A experiência de luta da igreja católica e das populações indígenas na Raposa 

Serra do Sol, Roraima, constitui-se num dos maiores conflitos territoriais do mundo, 

alcançando os tribunais internacionais que obrigaram o Governo brasileiro a tomar uma 

posição frente ao genocídio de quinze etnias indígenas ocupantes da extensa tríplice 

fronteira: Brasil, Venezuela e Cooperativa da Guiana. Nessa disputa, os oprimidos 

foram vencedores e necessita ser registrada para que não caia no esquecimento e fazer 

jus à profissão de historiador que é ode lembrar aquilo que as pessoas já esqueceram.  

 

                                                           
20

 OBSERVAÇÕES sobre a maloca do Taxi. [S.l.], jan. 1981. Caixa Surumú. Cursos lideranças 

indígenas. Arquivo Diocese de Roraima.  
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TRABALHADORES DO RIO:  

TRÁGICA SINA DOS REMEIROS DO ARAGUAIA 

 

Marina Haizenreder Ertzogue * 

 

 – Quem construiu a Tebas das sete portas?  

 

Em O queijo e os vermes, Ginzburg (2006, p. 11)
1
 lembra Bertold Brecht 

(2000)
2
: As fontes não nos contam nada dos pedreiros anônimos, “[...] mas a pergunta 

conserva todo seu peso”. O artigo Trabalhadores do rio: trágica sina dos remeiros do 

Araguaia, converge para uma narrativa da “experiência de classe”, na perspectiva da 

História Social apontada por Pesavento (2003)
3
, tem intenção de registrar as práticas 

cotidianas dos barqueiros do rio Araguaia no século XIX. 

Seguindo no rastro de Ginzburg (2006), o objetivo inicial da pesquisa era 

descobrir nomes, rostos e contar histórias de vida dos barqueiros do rio Araguaia. 

Porém, os registros em diários de viagens protagonizam apenas os pilotos das 

embarcações, entretanto, na literatura dos viajantes ficaram gravados relatos de atos de 

coragem de trabalhadores anônimos da navegação.  

Rio Araguaia, 8 de julho de 1844, o naturalista francês Castelnau (1949, p. 322)
4
 

pretendia entrar logo nas corredeiras “[...] para ver qual a nossa sorte, os pilotos só 

quiseram sair quando o sol estivesse alto para poder distinguir com mais facilidade as 

pedras do fundo”. Naquelas condições era impossível uma passagem de bote. Dois 

homens ficaram nas canoas para impedir que elas fossem arrastadas pela correnteza. Os 

remadores usaram varas compridas para controlar o barco. 

Enquanto dois tripulantes do lado de fora, munidos de cordas, tentavam prender 

as embarcações para conter a velocidade. “Sendo obrigados a seguir os movimentos da 

embarcação, ora a nado, ora trepando sobre as pedras que víamos apontar em cima da 

espuma fervente.” (CASTELNAU, 1949, p. 322). Onde a corda não alcançava, homens 

                                                           
* Professora da Universidade Federal do Tocantins. Doutora em História Social pela Universidade de São 

Paulo e bolsista produtividade CNPq. E-mail: marina@uft.edu.br 

1 GINZBURG, Carlo. O queijo e os vermes. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. p. 11. 

2 BRECHT, Bertold. Perguntas de um trabalhador que lê. In: ______. Poemas 1913-1956. Traduzido por 

Paulo Cesar de Souza. São Paulo: Editora 34, 2000. 

3 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e história cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. P. 15. 

4 CASTELNAU, Francis de. Expedição às regiões centrais da América do Sul. São Paulo: Cia Editora 

Nacional, 1949. v. 1, p. 322. 
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da tripulação jogavam-se nas corredeiras “[...] esperando a canoa passar na sua frente 

rápida como uma flecha e com incrível destreza, segurar-lhe a corda, até que os 

companheiros viessem alcançá-los.” (CASTELNAU, 1949, p. 322). Se alguns deles 

tivessem dado um único passo em falso ou se a corda arrebentasse, as embarcações 

seriam instantaneamente despedaçadas.  

 
Pondo mesmo de parte o interesse direto que tínhamos nessas manobras, era 

espetáculo curioso o dessas cinco embarcações a circularem no meio dos 

rochedos escuros, ou sobressaindo dentre as espumas; seu movimento era 

célere quando as arrastava a velocidade da corrente, mas outras vezes, 

quando eram puxadas por cima das pedras, aquele se tornava quase 

imperceptível. Nenhum louvor seria demasiado à coragem e atividade 

desenvolvidas pelos nossos brasileiros nessa rude tarefa. Por pouco um 

homem não morreu afogado; só a muito custo foi salvo pelos companheiros. 

(CASTELNAU, 1949, p. 322). 

 

 

A navegação pelos rios Araguaia e Tocantins 

 

Até meados do século XIX, a navegação comercial entre Goiás e Pará era feita 

de modo precário e dependia da iniciativa particular para o transporte de mercadorias no 

comércio interprovincial, além de disponibilidade da mão de obra local. O comerciante 

para transportar seus produtos até Belém precisava contratar uma embarcação. O 

contratante, em geral, confiava ao proprietário do barco o ajuste com os camaradas, isto 

é, a contratação da tripulação para conduzir as mercadorias até o Pará.  

Os produtos comercializados eram basicamente couros secos e carne de gado 

seca. Em 1850, cerca de onze embarcações com capacidade para 1.500 arrobas, além de 

20 embarcações menores, fizeram a “carreira” do Pará. Na volta, os barcos vinham 

carregados de sal, tecidos, ferros e gêneros importados da Europa e comprados Belém.
5
 

As embarcações tinham um bote para o descarreto de mercadorias, onde o rio 

não era navegável por causa das pedras e rebojos. A tripulação fazia o carregamento por 

terra. A viagem redonda, isto é, ida e volta, era feita em até seis meses, dependendo das 

condições de navegabilidade do rio e da estação do ano.   

Em 1850, de acordo com dados apresentados no Relatório do presidente de 

província de Goiás, a tripulação para uma embarcação padrão era formada por 19 

tripulantes: remeiros e piloto, além de sete tripulantes para fazer o descarreto e três para 

                                                           
5
 Fala do presidente da província de Goiás, Eduardo Olímpio Machado, na abertura da assembleia 

Legislativa, em 01 de maio de 1850 (MACHADO, Eduardo Olímpio. Eduardo Olímpio Machado. Goiás: 

Tipografia Provincial, 1850. p. 28). 
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a montaria, pequena embarcação usada para pescar e caçar. O mesmo relatório informa 

sobre a profissionalização do trabalho na navegação: “Um número de indivíduos se 

empregam na tripulação das embarcações, para os quais, a carreira do Pará constituía-se 

numa espécie de profissão.” (MACHADO, 1850, p. 29)
6
. 

A navegação pelo rio Tocantins empregava entre 450 a 500 homens. Importante 

destacar que os negociantes da região norte
7
 contratavam mais gente. A vila de Porto 

Imperial
8
, por exemplo, estratégica para a navegação interprovincial, empregava cerca 

de 150 homens, segundo informações do Relatório da província de Goiás, publicado 

em 1850. 

A travessia era perigosa e exigia habilidade dos barqueiros. Os principais 

obstáculos eram rebojos, pedras e cachoeiras. A cachoeira de Itaoca (PA) era a mais 

temida pelos viajantes, sobretudo, em períodos da seca quando grandes quantidades de 

pedras surgiam na superfície. Além disso, nas margens dos rios proliferavam as 

epidemias e as febres intermitentes. Outro fator de apreensão da tripulação era a fome. 

Isto porque o barco percorria longas distâncias e não encontrava postos de 

abastecimento no caminho. A alimentação para o consumo era transportada na no barco, 

embora sendo racionada, a comida era insuficiente para alimentar os tripulantes em caso 

de imprevistos durante a viagem. Além disso, nas estações chuvosas era comum 

apodrecer a farinha que ficava armazenada em depósitos.  

Também havia descontentamento dos barqueiros pelas más condições de 

trabalho. Era frequente as notícias de atrasos nos pagamentos, extravio de mercadorias e 

danos nas embarcações. Fatalidades, naufrágios, doenças e mortes por epidemias e febre 

palustre.  

Diante deste quadro, a intenção era investigar o cotidiano dos trabalhadores da 

navegação em um recorte temático do projeto intitulado Barqueiros do Araguaia: 

narrativas, sertão e solidão
9
, assim, quem sabe, enxergar “os rostos da multidão”, na 

perspectiva de Rudé (1991)
10

, todavia, é forçoso dizer que os relatos sobre os barqueiros 

em fontes oficiais são esparsos e tendenciosos.  Os relatórios de presidentes de 

províncias, por exemplo, quando tratavam dos conflitos de interesses entre a mão de 

                                                           
6 
Fala que recitou o presidente da província de Goiás, Eduardo Olímpio Machado. 

7 
Estado do Tocantins. 

8 
Cidade de Porto Nacional localizada a 68 quilômetros de Palmas, a capital do Tocantins. 

9 
Projeto Bolsa Produtividade CNPq (2013-2016). 

10
 RUDÉ, George. A multidão na História. Rio de Janeiro: Campus, 1991. 
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obra local e negociantes, por questões contratuais, eram percebidos como entrave para o 

progresso da navegação comercial em Goiás.   

Buscamos então a literatura de viagem. 

Poucos tiveram a sensibilidade de Coudreau (1897), autor de Voyage au 

Tocantins-Araguaia. A obra, além de divulgar nomes de tripulantes da expedição, 

também publicou desenhos dos barqueiros: João, Pedro e Raimundinho e um desenho 

de Raimundo Teixeira, piloto da embarcação. Então como interpretar a intenção de 

Coudreau ao retratar os barqueiros, sem deixar de pensar no conjunto da obra de 

naturalistas estrangeiros, recheados de estereótipos “do mestiço tropical”, por exemplo, 

“o retrato de Alexandrina (cafuza)” publicado em Viagem ao Brasil (1865-1866), pelo 

casal Agassiz? Não sei se faz sentido falar da iconografia publicada em Algassiz. Então 

transcrevo de Todorov (2006, p. 244)11, A viagem e seu relato:  

 

Ao preparar minha viagem ou ao chegar a um país estrangeiro, compro, além 

de um guia prático, um relato de viagem um pouco antigo. Por quê? Porque 

me oferece o prisma do qual necessito exatamente para aproveitar bem minha 

viagem: uma imagem dos outros um pouco caricatural que me permite 

constatar com satisfação todo o caminho percorrido, separando-me do 

narrador, mas suficientemente exata, claro, sob muitos pontos, para me 

assegurar de minha própria superioridade; uma imagem do viajante, com a 

qual me identifico e me distancio e que me tira então todo e qualquer 

sentimento de culpa. Mas enfim, dirá meu leitor exasperado, é tão grave que 

a imagem dos índios nesses relatos não esteja de acordo com a realidade? 

Não vamos também passar toda a vida chorando a sorte dos indígenas de 

todos os países! Basta e mudemos de assunto. Que tal irmos assistir a um 

bang-bang esta noite?  

 

Retomando, o discurso oficial enxergava nas questões contratuais entre os 

trabalhadores da navegação e negociantes um estorvo para o progresso da navegação 

comercial em Goiás. Nesse sentido, concordamos com Rudé (1991), ao considerar que 

as fontes tradicionais privilegiam o ponto de vista de governantes, de aristocratas e da 

classe média em assunção – em suma, do ângulo de grupos e classes superiores opostos 

àqueles a que geralmente pertencem os participantes de sublevações sociais
12

. Era esse 

o lugar de fala do governador Eduardo Olímpio Machado na abertura da Assembleia 

Legislativa de Goiás. 

 
 

Quanto sofre um pobre homem que empreende a navegação do Pará. Para ele 

não perder as monções de viagem; para não ver seus barcos alagados ou 

                                                           
11

 TODOROV, Tzvetan. A viagem e seu relato. Revista de Letras, São Paulo, v. 46, n. 1, p. 244, jan./june 

2006. 
12 

RUDÉ, George. A multidão na História. Rio de Janeiro, p. 10. 
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abandonados, se coloca na dura necessidade de obedecer ao menor aceno dos 

camaradas, de aturar suas injustas pretensões. Este estado de coisas reclama 

providencias do corpo Legislativo Província. (MACHADO, 1850, p. 30).
13 

   

 

O Relatório do presidente da província, apresentado em 1850, tratava destas 

questões e defendia os interesses de negociantes locais. Eles, por sua vez, alegavam 

falta de clareza dos contratos de trabalho dos barqueiros. Os contratos eram verbais e 

estipulados entre “camaradas” e proprietários dos barcos. Uma reclamação pontual dos 

negociantes era a duplicidade de acordos. “Camaradas que depois de justos com um 

patrão, celebravam novos contratos com outros, donde resultavam contestações, às 

vezes, funestas.” (MACHADO, 1850, p. 30).
 
No relatório do governador Eduardo 

Olímpio Machado, a recomendação era explicita: criar mecanismos para fiscalização e 

um livro de registro dos barqueiros contratados. A finalidade era impedir a duplicidade 

dos acordos através da abertura de livros de registros em subdelegacias e junto ao juiz 

de Paz, além disso, ficava proibido contratar trabalhadores com ajustes registrados 

(MACHADO, 1850, p. 31).  

A regulamentação das atividades dos barqueiros tinha finalidade disciplinar, ou 

seja, impedir conflitos, motins e deserções dentro dos barcos. Dessa forma, o governo 

de Goiás buscou mecanismos para manter a disciplina, além de definir as obrigações 

entre camaradas e patrões. O discurso do governo para promover o desenvolvimento 

econômico de Goiás passava pela navegação comercial, ideia defendida por 

governadores de legislações anteriores. Uma tentativa nesse sentido foi feita por Rufino 

Teotônio Segurado, juiz de Carolina e deputado provincial (1846-1847). Segurado 

constituiu uma sociedade mercantil para explorar o comércio fluvial pelo rio Araguaia.  

Na viagem de Goiás a Belém, Teotônio Segurado navegou o rio Araguaia, 

seguindo um itinerário do marechal Cunha Mattos. Usando barcos dos Carajás para o 

carreto: “Todos estes dias estiveram os índios em minha companhia, e muito me 

ajudaram em todo o serviço da navegação, no que são muito hábeis. Eu brindei-os na 

ocasião com 33 peças de ferramenta de roça, facões, fumo e missangas.” (SEGURADO, 

1870, P. 178-2012)
14

. 

Parte da regulamentação pretendida pelo governo de Goiás foi contemplada no 

Decreto n. 750, do ministério do Império (1851), que trata da construção e regulamentos 

dos presídios militares de Leopoldina e Santa Isabel (GO).  

                                                           
13

 Fala do presidente da província de Goiás, Eduardo Olímpio Machado. 
14 

SEGURADO, Teotônio Rufino. Viagem de Goiás ao Pará. Revista do Instituto Histórico Geográfico 

Brasileiro, Rio de Janeiro, tomo X, p. 178-212, 1870. 
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Socorros e auxílios aos navegantes da carreira do Pará. 

Art. 44 Se constar ao comandante de qualquer presídio que a bordo de barcos de 

negócio reina a insubordinação, deverá mandar imediatamente a esse barco uma escolta 

suficiente, a fim de evitar não só algum atentado contra a segurança individual, como 

também o extravio e perda de mercadorias. 

Sobre o abandono de mercadorias por deserção da tripulação contratada: 

Art. 45. Quando também constar que algum carregamento foi abandonado por 

deserção da tripulação de um barco, ou por ataque de índios, deverá o comandante de o 

presídio vizinho providenciar, afim de que, o mesmo carregamento não se perca. 

Sobre a insubordinação a bordo das embarcações. 

Art. 46. No caso de estar à tripulação de qualquer barco insubordinada, a ponto 

de poder prejudicar por qualquer modo aos donos do barco, ou do carregamento, deve o 

comandante do presídio onde o barco se achar, de acordo com os mesmos donos, ou 

seus encarregados, prender os insubordinados e remete-los à capital com uma carte 

circunstanciada do que houverem praticado a fim de se proceder convenientemente 

contra eles.
15

 

A exploração empresarial da navegação interprovincial pretendida em 1850 

aconteceu somente 28 anos depois. Iniciando-se aquele processo com a nomeação de 

José Viera Couto de Magalhães para o governo de Goiás (1863-1864); Pará (1864-

1866) e Mato Grosso (1867-1868). Províncias estratégicas que deram ao empresário 

Couto de Magalhães conhecimentos sobre navegação e trânsito político para fundar a 

Empresa de Navegação a Vapor do Araguaia, em 1878. 

Um ano antes (1862) de José Vieira de Couto ter assumido à presidência da 

província de Goiás, a navegação comercial ocorria com regularidade apenas no rio 

Tocantins, todavia, o autor de Viagem ao rio Araguaia (MAGALHÃES, 1864)
16

 tinha 

como desafio pessoal fazer prosperar a navegação pelo rio Araguaia, que ele acreditava 

ser o Mississipi brasileiro.  

  O Relatório do presidente de província do Pará (PARÁ, 1862) registrou que 

desceram para Belém, cerca de 30 botes de Goiás. Cada bote acomodava de 10 a 24 

remos, conforme a lotação. Toda a viagem era feita na força do braço, ou seja, remando 

na descida do rio, os tripulantes seguiam o curso da correnteza. A subida era penosa 
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 BRASIL. Leis do Império. Ministério do Império. Decreto nº 750, de 2 de janeiro de 1851. Rio de 

Janeiro, 1851. 
16

 MAGALHÃES, José Vieira Couto de. Viagem ao Araguaia. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1863. 
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para os barqueiros principalmente quando era preciso substituir o remo pela zinga, um 

tipo de vara cumprida apoiada ao peito do remador cuja finalidade era impulsionar ou 

controlar o bote, onde houvesse cachoeiras correntezas, rebojos e pedras. 

Salários. Um piloto recebia de 100 a 300 reis por viagem redonda (Goiás-Pará-

Goiás) enquanto o proeiro recebia 70 a 80 réis; os remeiros 40 a 60 réis cada um. A 

carga na descida, em direção a Belém do Pará, em 1862, era apenas de couros secos e 

espichados. “A prevenção que domina o espirito dos remeiros do alto Tocantins e 

Araguaia”, além do temor pelas epidemias e febres palustres, tornava difícil a descida 

dos botes; “[...] esses homens subirão facilmente de S. João d'Araguaia para Goiás até 

as fontes d'aqueles rios, trabalhando continuamente e por um jornal de 500 reis, mas não 

descerão ao Pará em qualquer estação por menos de 3$ réis por dia.” (PARÁ, 1864, p. 

36)
17

. 

Os botes de Goiás que a população chamava “canoas dos mineiros” eram as 

únicas embarcações que faziam a rota comercial entre o Pará e Goiás, pelo Tocantins. 

Os barcos foram adaptados para as condições hidrográficas da região.  

Muita coisa era improvisada; os barqueiros traziam entre seus apetrechos, “a 

baeta grossa que é utilmente empregada nesta navegação semibárbara, mas quase 

heroica” — nas passagens encachoeiradas, os remeiros tampavam rapidamente a 

abertura da tolda de proa com a baeta. — “de sorte que o bote arrastado pela força das 

aguas precipita-se, mergulhando a proa no golfão das cataratas, mas surge à superfície 

no meio das ondas espumantes sem penetrar-lhe no interior uma gota d'agua.” (PARÁ, 

1864, p. 35)
18

. 

Pelo exposto, percebe-se que os entraves para a navegação interprovinciais 

apontados, em 1850, não foram solucionados, embora, uma empresa de navegação 

comercial tenha sido criada por José Vieira Couto de Magalhães. Por receber subsídios 

do governo, a Empresa de Navegação do Araguaia publicava sua prestação de contas no 

relatório do presidente da província. Em 12 de abril de 1886, o empresário João José 

Correa de Moraes relatou:  

 

Tem sido feito com a possível regularidade o serviço da linha, entre Santa 

Maria e o porto de Belém no Pará, conhecida como é pelos inúmeros 

obstáculos naturais e outros acidentes como sejam epidemias, que em uma ou 

outra época do ano grassam nas tripulações nesta tão extensa zona deserta, 

                                                           
17  Transcrito no: PARÁ. Relatório do Secretário da Província do Pará. Belém, 1864. p. 36.  

18 PARÁ. Relatório do Secretário da Província do Pará, por Domingos Gomes Ferreira Pena. Pará: 

Tipografia Frederico Rhossard, 1864. p. 35.   
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em que os navegantes não encontram pontos de proteção. Apesar disso, os 

botes têm feito viagens sendo obrigados a descerem até o Pará por não 

encontrarem em Patos, como têm acontecido, os vapores da linha Tocantins. 

(RELATÓRIO..., 1886. p. 334)
19

.   

 

As embarcações da Empresa faziam o reboque dos botes, mediante contrato 

cobrado por peso de carga. A vantagem era a diminuição do tempo de viagem. Todavia, 

a irregularidade da prestação deste serviço prejudicava o comércio, além de obrigar os 

tripulantes “[...] a fazerem mais milhas entre os portos de Patos e do Pará, razão porque 

a viagem era mais demorada, atingindo, muitas vezes, de 6 a 7 meses.” 

(RELATÓRIO..., 1886. p. 334). 

 A Empresa alegava prejuízos por perdas de barcos e estragos causados em 

decorrência de barreiras naturais e por “[...] falta absoluta de proteção, na execução do 

regulamento de bordo desses barcos, entregues exclusivamente à índole e vida 

desgraçada, dos barqueiros, homens destes sertões.” (RELATÓRIO..., 1886. p. 134). 

 

 

A divisão de trabalho no bote mineiro. 

 

Passarinho, experiente piloto do Araguaia, descreveu a divisão de trabalho da 

tripulação 
20

 do bote mineiro – a origem do nome é uma menção ao período de apogeu 

da mineração de ouro Goiás, no século XVIII – antes usado para o transporte de ouro, 

no século XIX era usado para carregamento de mercadorias.  

A embarcação era comandada pelo homem do leme, o piloto, que ficava em pé 

sobre o toldo da proa e manejava o leme. Exceto em situações urgentes, o piloto 

entendia-se apenas com os dois proeiros. Era a posição mais elevada na hierarquia dos 

barqueiros. Viajantes naturalistas registraram seus nomes, por gratidão e confiança. 

O bote mineiro era uma embarcação rasa e com a borda baixa, movida por remos 

ou zingas (varas). Os tripulantes ficavam sentados na borda do barco, apoiavam os pés 

nas costas do remador da frente, remando em movimentos cadenciados.
21

 O bote era 

comprido e tinha tolda coberta de palha para abrigo da carga e da tripulação. 

                                                           
19 

RELATÓRIO apresentado á Assembla Legislativa Provincial de Goiás pelo presidente da província, 

Guilherme Francisco Cruz. Goiás: Tipografia Provincial, 1886. p. 334. 
20

 Jácomo Baggi de Araujo, magistrado e colaborador do Goiás publicou, entre novembro de 1887 e julho 

de 1888, impressões de viagem feitas a bordo vapor Araguaia, intitulada Far-West Brazil. 
21

 CÂMARA, Antônio Alves. Ensaio sobre as construções navais indígenas do Brasil. Rio de Janeiro: 

Editora Nacional, 1937. p. 167. (Brasiliana, v. 92).   
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Existia hierarquia de funções nas embarcações. A experiência era muito 

valorizada e pressuponha conhecimento de todos os postos numa embarcação. Depois 

do piloto, os proeiros comandavam a tripulação, melhor dizendo, repassavam ordens 

para os contra-proeiros, isto é, quando havia este posto na embarcação.  Dois proeiros 

ficavam em posição estratégia no bote, um homem da cada lado, ficava em frente da fila 

de remeiros, demonstravam o ritmo das remadas.  

Os remeiros eram divididos em duas filas. Sentados eles remavam seguindo o 

ritmo do proeiro, indicado por um grito compassado ou amiúde ou pelo modo suspender 

o remo na água. O contra-proeiro, além de remar e varejar, também tinha a obrigação de 

saltar na água para amarrar o bote em algum pau ou pedra, “[...] houvesse ou não 

probabilidade de morrer-se ou ser-se carregado pela correnteza.” (BAGGI, 1888, p. 1)
 

22
.
 
 

O chusmeiro, além de acumular a função de remeiro, era responsável por 

auxiliar os contra-proeiros, soltando na água para ajudar na corda quando a embarcação 

precisasse ser amarada na passagem por correntezas e rebojos. Não era obrigado a 

jogar-se na água, só em casos extremos. Outra função dentro da tripulação era a de 

poupeiro: um encarregado de retirar a água do bote por alagamento na travessia das 

cachoeiras. Também fazia parte da tripulação o marisqueiro que ficava com a tarefa de 

caçar e pescar para alimentar a população. 

Os remeiros eram ficavam vulneráveis as doenças respiratórias e epidemias 

pelas condições de trabalho. Quando a tripulação remava sentada nas meias-cobertas do 

barco, com os pés para fora, ficavam molhados por muito tempo. Se bote estivesse 

pesado, os remeiros ficavam molhados até a cintura. A situação piorava com a maresia 

das cachoeiras “[...] que, às vezes, chaga a carrega alguns deles.” (BAGGI, 1888, p. 2). 

Exaustos e constantemente molhados era rara a viagem redonda sem registros de 

óbitos. Os sarampos, e a bexiga quando grassam no Pará – comentou o jurista Baggi 

(1888, p. 2) – “[...] por vezes, feito uma hecatombe, pois, os moribundos ficam 

abandonados à mercê dos urubus e das onças, em ilhas e barreiras deserta, pelo resto da 

tripulação acometida de insuperável pânico”.  

Assim era a divisão de trabalho no bote minério que transportava cargas com 

capacidade para 10, 16 e de 24 remos. Em 1888, salário do piloto por viagem redonda 

variava entre 400$000 a 500$000; enquanto os proeiros recebiam: 150$000; os contra-
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 BAGGI, Jácomo de Araújo. Far-West Brazil (XIX). Goiás, GO: [s.n.], 11 maio 1888. p. 1.    
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proeiros e os poupeiros: 120$000, enquanto que os remeiros e o restante da tripulação 

recebiam em média: 70$000 a 60$000 (BAGGI, 1888, p. 2).  

 

 

Um velho preto chamado Ricardo, pilotos e remeiros na literatura de viagem 

  

O geografo francês Francis Castelnau seguiu para o norte de Goiás com sua 

expedição cientifica que contava com 5 embarcações e tinha subsídios do governo paras 

estudos e levantamentos sobre as condições de navegabilidade do rio Araguaia publicou 

suas impressões de viagens em Expedição às regiões centrais da América do Sul e 

relatou a contratação do piloto.  

 

Desde minha chegada a Salinas (1844), recomendavam-me em todo lugar um 

velho preto chamado Ricardo, o qual, quando menino, havia descido o 

Araguaia. Passava ele por ser o pescador mais hábil do rio e foi o primeiro a 

travar relações com os índios Carajás; gozava, além disso, de excelente 

reputação de probidade. Vendo-o pela primeira vez, fiquei um pouco 

espantado com a sua extrema fealdade; mas tratei de ajustar esse homem útil, 

comprando-lhe a embarcação, que ele se comprometeu a dar pronta dentro de 

pouco. Adquiri também outras canoas que se achavam no porto. 

(CASTELNAU, 1949, p. 260). 

 

Primeiro de Julho de 1844, fatigado pelo trabalho, Francis Castelnau retirou-se 

para descaçar, em algum lugar ermo, nas margens do rio Araguaia. O piloto Ricardo 

aproximou-se dele, tomado de forte emoção, sentou-se ao seu lado. Francis Castelnau 

estranhou aquela intimidade. — “Estou velho, muito velho”, disse o piloto Ricardo.  

“Seria, portanto ridículo ter medo quando me falta tão pouco para morrer; mas o 

senhor é moço, como são moços também todos estes rapazes, devendo, pois ter muito 

mais apego à vida do que um pobre negro, como eu.” (CASTELNAU, 1949, p. 297). O 

piloto alertava sobre os perigos de atravessar as cachoeiras, além disso, havia ameaças 

de serem atacados por índios xambioás. O naturalista disse que conhecia os perigos, 

mas não desistiria da empreitada. O piloto Ricardo falou: “– Seja feita a vontade de 

Deus; mas é provável que muitos dos que agora cantam e riem, tenham próximo o dia 

de prestar contas ao Criador. Da minha parte, estou pronto para acompanhá-los.” 

(CASTELNAU, 1949, p. 298). 

Sobre o gesto de fidelidade do piloto, Castelnau (1949, p. 298) comentou:   



 

 

36 

 

“O semblante do pobre negro, de ordinário tão feio, pareceu-me nesse momento 

verdadeiramente belo; quando ele se retirou, apertei-lhe a mão, com olhos cheios de 

lágrimas”.  

O lugar de fala de Francis Castelnau pode ser lido no texto: A viagem e seu 

relato de Todorov (2006), citado nesse artigo. A fala sobre a feiura e beleza do piloto, 

sob o ponto de vista Castelnau, resume o argumento que reforça a imagem do viajante 

europeu, ou seja, o quanto ele se sentia assegurado de sua própria superioridade, 

sobretudo, no contexto de um país escravocrata.  

Quatro décadas depois, em Apontamentos de Viagem, publicado em 1883, 

Joaquim de Almeida Leite de Moraes, ex-governador de Goiás, despendia-se daquela 

província. Viajou no dia 9 de dezembro, seguindo de Goiás para Leopoldina, e no dia 

17 de dezembro, continuou sua viagem até o presidio de Santa Maria (GO), onde 

contratou a tripulação para descer até Belém, no bote Rio Vermelho, tripulado por 16 

remeiros
23

. “O nosso piloto é o senhor Manoel de Arcanjo da Silva, preto, e aleijado de 

uma mão, dizem-nos que é o melhor piloto e o melhor prático”. (MORAES, 1883, p. 

132).  

Com uma tripulação de 16 remeiros, incluído 2 proeiros, 2 contra-proeiros, e 2 

poupeiros, além de um cozinheiro. Leite de Moraes partiu de Leopoldina (GO); 

rebocado pelo vapor Colombo, da Empresa de Navegação do Araguaia. Na viagem 

escrevia um diário, onde Leite de Morais descreveu toda a travessia. Viajante dedicou 

várias páginas do diário para enaltecer a coragem e a camaradagem da tripulação.  

Integrava a tripulação, além dos pilotos Manoel Arcanjo e Basílio, dois moços: 

Sebastião e José Lino, dois proeiros “[...] de têmperas diferentes e diferentes raças” — o 

proeiro da esquerda era Sebastião, “[...] preto, estatura mediana, corpo cheio” — e o 

proeiro da direita era José Lino, “[...] caboclo, alto, corpulento, cabelos mesclados de 

preto e ruivo.” (MORAES, 1883, p. 214). Sebastião era um homem que encarava o 

perigo com “soberano desprezo”. Sérgio era “frio e calmo”, enfrentava o perigo “com o 

riso nos lábios”. Ambos, porém, eram iguais na força e na destreza, “[...] não esperam a 

voz do piloto; comandam as respectivas turmas de remeiros” (MORAES, 1883, p. 214). 

Entre os remeiros, três contratados eram índios Carajás, Caiapó e Gavião e 

também serviam como interprete. Sobre as habilidades da tripulação na divisão do 

                                                           
23 

Joaquim Leite de Moraes viajou até o Pará e embarcou para o Rio de Janeiro em 14 de janeiro de 1882 

(MORAES, Joaquim de Almeida Leite. Apontamentos de viagem. São Paulo: Tipografia da Gazeta do 

Povo, 1883. p. 7). 
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trabalho Moraes (1883, p. 214 ) fazia questão de gente com experiência: “[...] lugares 

certos no bote que exigem habilitações especiais referentes à força, à agilidade e à 

experiência, provadas em diferentes viagens”. Na hora do perigo todos tinham a mesma 

função: salvar o bote e a tripulação. Na passagem do bote Rio Vermelho pelas 

cachoeiras da Itaboca, Valentim, o cozinheiro, abandona o fogão e “[...] trocou a colher 

de pau pelo remo.” (MORAES, 1883, p. 214). 

Manoel de Arcanjo era um piloto que só tinha risos para o perigo, dizia Moraes 

(1883, p. 210), ao recordar o piloto de pé em cima da tolda, com o braço aleijado sobre 

o leme, animando sua tripulação: “– Não tenham medo, meninos, eu aqui estou no leme; 

vocês, sem mim, nada são; eu, sem vocês, nada sou, dê-me a velocidade que eu darei a 

direção”.   

Moraes (1883) descreveu a rotina no bote e a camaradagem entre eles. Enquanto 

a embarcação navegava em águas calmas, os remeiros dormiam ao relento, estendidos 

em cima da tolda da proa. O piloto, por sua vez, fazia sua cama ao lado do leme, 

enquanto os demais cruzavam suas redes na proa, por de baixo da tolda. “É um 

acampamento flutuante, que tem a poesia das solidões e a filosofia das necessidades 

humanas.” (MORAES, 1883, p. 133). De manhã cedo, enquanto o barco flutuava, os 

remeiros fizeram uma pausa para tomar cachaça e café. Retomando aos seus postos, 

remando compassadamente sob a direção dos proeiros. Então começava um canto 

dirigido por um deles, imediatamente era respondido por todos. Aquela cena 

melancolizava o viajante.  

Os remadores também paravam quando a embarcação navegava de borbulha – 

levado pela correnteza –, mas, era preciso, nesse caso, manter a vigilância. Leite de 

Moraes descreve o ocorrido em meados de dezembro, depois de passarem pelo 

travessão Correinha. 

  

Então os remeiros enfiaram os seus remos por baixo dos atilhos da tolda, e 

estenderam-se. Um deles fica de sentinela ao pé do leme, e o bote roda de 

borbulha à mercê da correnteza. – o bote desce sem impulso algum que não o 

dá correnteza –, e então ei-lo que vae de popa e de lado, gerando sempre e 

sempre flutuando ao acaso. A sentinela tem por seu principal cuidado advertir 

os tripulantes da aproximação de algumas ubás, desviar o bote de alguma 

praia ou de algum pau e afasta-lo das barrancas. (MORAES, 1883, p. 147). 
 

 

 

 

Longe do sertão, Joaquim Leite de Moraes não mais escutou a gritaria 

desesperada dos remeiros, cobertos por ondas revoltas e nem ouviu Manoel Arcanjo 

incentivando “seus meninos”: “— Vamos, rema; rena; rema meninada; dobra o 
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espinhaço, encosta a cabeça no dedo grande do pé; não tenham medo; eu aqui estou – e 

quando aqui estou não há perigo.” (MORAES, 1883, p. 213). 

Sobre o piloto Manoel Arcanjo, Moraes (1883, p. 210) escreveu no seu diário de 

viagem: “Este homem, se tivesse tido uma educação cientifica e um teatro para o seu 

gênio e o seu coração, o que não seria? Certamente, não seria o piloto do Rio-Vermelho 

sulcando as águas do Araguaia e Tocantins”. 

  Quis, entretanto, o destino que Manoel Arcanjo vivesse muitos anos e 

permanecesse navegando pelo rio Araguaia. Vinte anos depois, Manoel Arcanjo já era 

septuagenário quando conduziu o missionário Étienne-Marie Gallais, de Leopoldina até 

Conceição do Araguaia (GALLAIS, 1954, p. 44)
24

. O missionário deixou registrada a 

contratação de Manoel Arcanjo que não era somente piloto, mas também encarregado 

da construção do bote e pela contratação dos remeiros. Conta-se que Manoel Arcanjo 

trabalhou para a Empresa de Navegação do Araguaia, de José Vieira Couto de 

Magalhães.   

O missionário Gallais (1954, p. 45) publicou em seus apontamentos de viagem: 

“O nosso piloto, não é um desconhecido; é conhecido até no Pará pelo nome de Rei dos 

Pilotos do Araguaia. Navegando há quase cinquenta anos e nunca embarcação alguma 

soçobrou em suas mãos”.  

Manoel Arcanjo era conhecido no Pará e seu irmão também, Basílio Arcanjo era 

piloto de carreira do Belém. “[...] lutador infatigável de mil batalhas nos sertões do 

Araguaia, o prático que conhece o rio palmo a palmo, que tem sondado todos os seus 

tributários, todas as suas cachoeiras.” (MORAES, 1883, p. 177). 

Joaquim Basílio Arcanjo, Basílio pilotava igarité, pequeno barco de apoio à 

embarcação principal e também usada na pesca. O parentesco de Basílio com Manoel 

Arcanjo foi relatado no diário de Leite de Moraes, ex-governador de Goiás. 

“Manoel Arcanjo, o piloto, que até então atribuía a demora a pescaria, ficou 

apreensivo e opina para que esperássemos pelos companheiros, entre os quais, estava o 

seu irmão Basílio e o meu criado Barbosa.” (MORAES, 1883, p. 173-176).
25

 

A confirmação do parentesco e a “fama” de Manoel Arcanjo por nota da na 

imprensa sobre uma viagem pelo Tocantins e Araguaia, do engenheiro inglês Alexandre 
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GALLAIS, Étienne Marie Gallais. Entre os índios do Araguaia. Salvador: Livraria Progreso, 1954. p. 

44.   
25

 No final de dezembro de 1881, a igarité conduzida pelo piloto Basílio, tripulada por Babosa e um 

remeiro, naufragou na passagem pelas cachoeiras de São Miguel. Barbosa morreu afogado (MORAES, 

1883, p. 173-176).   
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Middletin e Edmund Reynolds (GOIÁS, 1888, p. 1)
26

, “Acompanha-os os célebres 

práticos do Araguaia Manoel Arcanjo e Basílio Arcanjo da Silva”. 

Notícias de outra expedição, em carta de Belém, 4 de novembro de 1888, 

publicada no jornal Goiás, relata um acidente com o vapor Arapachy, onde estavam o 

jurista Jacomme Baggi e o alemão Paul Ehrenrheigt, durante a passagem pela cachoeira 

de Itaboca. “A demora da viagem, que começava a despertar inquietações, por falhas 

que em São Vicente e em Itaoca, determinadas pela necessidade de concertar o bote 

[...]” além de visitas a uma aldeia dos Xambioás, “[...] onde fizeram estudo da língua 

Carajás, e grande coleção de objetos curiosos de uso dos nossos índios.” (GOIÁS, 1889, 

p. 1)
27

.   

Na passagem pela cachoeira Grande, dizia o relato, a tripulação escapou 

milagrosamente do naufrágio: “A maresia furiosa cobria as meias-cobertas da 

embarcação, ameaçando arrancar dali os remeiros, que desalentados, deixaram a 

embarcação descer de borbulho, isto é, a mercê da corrente.” (GOIÁS, 1889, p. 1). No 

meio do canal, de repente surgiu um rochedo (GOIÁS, 1889, p. 2) 
28

. Todos foram 

salvos pelo piloto que “[...] batendo a zinga no rochedo,” para dar impulso, “[...] 

inclinando o bote, cuja proa tomou o rebojo que as águas formavam ao encontro 

daquele obstáculo”. Não se livrou o casco da pancada e o bote ficou muito danificado. 

Descer o rio na estiagem, quando todos os seus “tropeços” ficam descobertos – termina 

o relato –  “[...] é tentar a Deus[...]” (GOIÁS, 1889, p. 2). 

O geógrafo francês Henri Coudreau, encarregado pelo governador do Pará de 

realizar missões de estudos, publicou desenhos dos tripulantes da expedição. Coudreau 

percorreu os rios Tocantins e Araguaia, entre 31 de dezembro de 1896 e 23 de maio de 

1897. Em Voyage au Tocantins-Araguaia identificou os pilotos e os remeiros.  

 
Raymundo Teixeira, um homem de certa idade e muito sério. Parece ser de 

confiança. Com os meus seis homens. Hipólito, Raymundão Joaquim e três 

jovens, Pedro, João e Raimundinho, acredito eu que poderemos, sem muita 

dificuldade, entrar nas cachoeiras baixo Tocantins e rapidamente seguir 

viagem pelo rio Araguaia. (CONDREAU, 1987, p. 14)
29

.
 
 

 

 

A trágica sina dos remeiros 
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 GOIÁS. Goiás, GO: [s.n.], p. 1, 8 out. 1888. 
27 

GOIÁS. Goiás, GO: [s.n.], p. 1, 11 jan. 1889. 
28 

GOIÁS. Goiás, GO: [s.n.], p. 2, 11 jan. 1889. 
29 

CONDREAU, Henry A. Voyage au Tocantins-Araguaya: 31 decembre 1896 - 23 mai 1897. Paris : A. 

Lahure, 1987. p. 14. 



 

 

40 

 

 

Muitos nomes foram esquecidos e não constam da literatura de viagem, mas 

sabemos dos sofrimentos deles e das marcas deixadas no corpo. Uma cicatriz 

identificava o remeiro, a cicatriz causada pela zinga, ou varejão. Varejar é um verbo 

recorrente entre os barqueiros do rio São Francisco. Mas foi comum também em Goiás, 

e aparecem nos relatos de viajantes, significa impulsionar a canoa ou bote, com varas 

enormes e leves. 

No rio Araguaia recebeu o nome de zinga, além de arriscada está técnica, 

deixava no peito do barqueiro feridas abertas, porque o homem impulsionava a ponta da 

ara contra o peito, para ter efeito da alavanca. O peito debruçado sobre a extremidade 

superior do varejão comprime o peito e produz com o tempo uma circunferência calosa, 

de cor mais escura que o restante da epiderme. Este sinal servia de identificação dos 

remeiros.  

Por fim, observa-se na leitura dos relatórios e relatos de viagem que muitos 

homens abandonavam aquela profissão, especialmente, em períodos de epidemias no 

Pará. Rufino Teotônio Segurado escreveu sobre as dificuldades de achar remeiros para a 

carreira do Pará, “[...] havendo, em geral, uma repugnância não pequena à semelhante 

viagem, vi-me na necessidade de contratar para a navegação pessoas impróprias e 

incapazes desse trabalho.” (SEGURADO, 1870, p. 180). Em 1875, aproximadamente 

200 barqueiros foram mortos por varíola. Do correspondente Elias José Nunes da Silva 

(Pará) em carta para Couto de Magalhães. “A varíola atacou fortemente as tripulações 

dos barcos de Goiás, tendo feito cerca de 200 vítimas que foram ficando por essas praias 

acima!”
 30

  

Da viagem, pode-se dizer que eram meses de solidão e de chuva.  

 

E o bote Rio Vermelho fez-se ao largo...  

O piloto toma o seu posto e os remeiros os seus lugares.  

Ao sinal dado—quinze remos cabem na água...  

E quinze vozes entoam um canto triste, monótono e cadenciada.  

O bote Rio-Vermelho desliza pela superfície do Araguaia.  

Aquela pancada compassada dos remos na água,  

Harmonizando-se com o canto triste dos que os manejam...  

Era uma tristeza profunda. (MORAES, 1883, p. 213).
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A REFORMA. Rio de Janeiro, p. 1, 24 set. 1875.  
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A VOZ DO EXTREMO NORTE: CRISE, TRABALHO E 

DESENVOLVIMENTO NAS PÁGINAS DO JORNAL PINSONIA (1895-1897)* 

 

Adalberto Paz** 

 

Com a frase “Órgão dos interesses do extremo Norte do Brasil”, o jornal 

Pinsonia, lançado na cidade de Macapá em novembro de 1895, anunciava em sua 

epígrafe o objetivo de se tornar porta-voz das especificidades econômicas, sociais e 

políticas daquela porção do território nacional, à margem esquerda do rio Amazonas. 

Desse modo, nos últimos anos do século XIX, o primeiro periódico das terras do Cabo 

Norte ambicionava ir além do que dar a conhecer os confins da nação, visando obter 

legitimidade e reconhecimento público aos seus discursos relacionados às distinções 

fronteiriças e estratégicas do seu lugar de origem. 

Em meio às questões e vicissitudes relacionadas aos primeiros anos do regime 

republicano, o jornal Pinsonia buscava dialogar com os dois principais centros de 

decisão naquele momento, ou seja, o governo estadual em Belém e as instâncias de 

poder no Rio de Janeiro, alegando urgência na superação do atraso das estruturas 

produtivas e dos vícios de uma população secularmente arredia ao trabalho regular e 

“moralizante”. Dessa forma, este artigo pretende demonstrar que, embora ignorado pela 

historiografia, o jornal Pinsonia constitui uma importante fonte de pesquisa para 

entender a Amazônia oriental no século XIX, destacando suas condições 

socioeconômicas de modo geral, ainda que mediadas pelas representações próprias a 

esse tipo de documento.
1
 

De formato simples, não mais do que quatro páginas e quase sem imagens, o 

Pinsonia mantinha uma estrutura interna bastante comum na sua época. Logo na 

primeira página constava um editorial, em meio a pequenos anúncios comerciais, além 

de notas, avisos e comentários. Também era dado destaque à divulgação dos nomes das 

autoridades públicas locais como intendente, juiz de direito, promotor público, 

tabeliães, prefeito de segurança, etc. Todo o conteúdo era distribuído entre quatro ou 

três colunas, geralmente começando com o “expediente” no topo da primeira coluna à 
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 Sobre o uso de periódicos como fonte pela História, ver LUCA, Tânia Regina de. Fontes impressas: 

história dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezy (Org.). Fontes históricas. São 
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esquerda, e distribuindo os textos e seções de maneira irregular, separados por traços de 

contornos variados até o fim do jornal. Esse padrão estava próximo a outros periódicos 

contemporâneos ao Pinsonia publicados na capital paraense, como “A Província do 

Pará” e “A República”. 

 

Figura 1 - Jornal Pinsonia (edição de 30 de janeiro de 1896) 

 

Fonte: Pinsonia (30 jan. 1896). 

 

Quanto à sua linha editorial, o jornal afirmava em seu primeiro número não estar 

“[...] à sombra da bandeira política deste ou daquele partido” (PINSONIA, 1895, p. 1)
2
, 

e assim reivindicava autonomia para, “[...] franca e sinceramente, dizer o que pensa 

sobre a marcha política do país, sem temer que o possam acoimar de parcialidade”  

(PINSONIA, 1897, p. 1)
3
. Nesse aspecto, é possível dizer que o Pinsonia manteve, de 

fato, ativa participação no debate amazônico oitocentista sobre questões relacionadas 

não apenas à política, mas principalmente à produção extrativista e agrícola, comércio, 

trabalho, infraestrutura e desenvolvimento. Seus editores discutiam propostas a partir da 

                                                           
2 

PINSONIA. Macapá: [s.n.], p. 1, 15 nov. 1895. Biblioteca Pública Arthur Vianna, Belém-PA. As 

citações terão sua ortografia atualizada. 
3 

PINSONIA. Macapá: [s.n.], p. 1, 30 jul. 1897. Biblioteca Pública Estadual Elcy Lacerda (doravante 

BPEL), Macapá-AP.  
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realidade de cidades como Macapá e Mazagão, passando pelas vilas do interior da 

Guiana brasileira, incluindo as diversas ilhas entre o Marajó e o limite territorial em 

disputa com a França, o chamado Contestado franco-brasileiro.
4
  

Nesse sentido, o nome atribuído ao periódico era uma clara referência ao projeto 

apresentado em 1868, pelo senador Candido Mendes de Almeida, visando à criação de 

uma província chamada Pinsonia, a qual abrangeria a totalidade da área sob litigio ao 

norte do rio Amazonas, Figura 2 (ALMEIDA, 1868, p. 32-35)
5
. Tornava-se evidente, 

portanto, o posicionamento do jornal macapaense a favor das pretensões brasileiras 

sobre aquele território.  

 

Figura 2 - Mapa da Província de Pinsonia (1868) 

 
Fonte: Almeida (1868). 

 

Mas, acima de tudo, a ideia de dar visibilidade aos “interesses do extremo 

Norte” significava questionar qual vinha sendo o papel desempenhado por essa região, 

em pleno auge do boom econômico proporcionado pela extração da borracha. Por isso, 

desde seu primeiro número, é notório o esforço feito pelo jornal Pinsonia para 

demonstrar o quanto a situação de Macapá e sua circunvizinhança eram diferentes da 
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O Contestado franco-brasileiro foi uma área localizada entre os rios Araguari e o Oiapoque, no interior 

do atual estado do Amapá, criada a partir do Tratado de Utrecht, em 1713, e definitivamente incorporada 

ao Brasil e ao estado do Pará, após o arbitramento da Confederação Suíça, em 1900. 
5 

ALMEIDA, Candido Mendes de. Atlas do Império do Brazil. Rio de Janeiro: Lithographia do Instituto 

Philomaticho, 1868. p. 32-35 
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riqueza ostentada por cidades como Belém e Manaus, ambas com seus bulevares, 

palacetes e outras transformações urbanísticas financiadas pelos lucros dos seringais.
6
 

Nas palavras do próprio Pinsonia: 

 

Conquanto saibamos que nossa linguagem e modo de agir não serão 

agradáveis a todos, pouco nos importaremos com isso, convictos como 

sempre estivemos de que a tribuna do jornalista não foi levantada para 

levantar paixões, nem para satisfazer caprichos de quem quer que seja.
7
 

 

Dessa forma, a estratégia do jornal era demonstrar o quanto Macapá e seus 

arredores eram absolutamente prejudicados por dois fatores de origem econômica e 

política. O primeiro dizia respeito às mudanças que o avanço do extrativismo gomífero 

teria promovido nas relações de trabalho amazônicas, especialmente quanto à 

disponibilidade e emprego da mão de obra num contexto pós-emancipação, com 

reflexos em outras áreas fundamentais como a agricultura e a pecuária. Politicamente, 

eram recorrentes as queixas do “desprezo” com que eram tratadas as demandas locais, 

sobretudo aquelas ligadas à infraestrutura de transporte e comunicação.  

Os argumentos do Pinsonia não eram de todo infundados, pois a Amazônia 

setentrional sempre havia imposto grandes desafios – e não raros fracassos – aos 

esforços de colonização e exploração econômica dos seus recursos. Na segunda metade 

do século XVIII, quando foram fundadas as vilas de Macapá e Mazagão, o próprio 

controle excessivo do Estado português sobre “[...] os bens, produtos das plantações e 

colheitas, criatórios dos animais e, especialmente [ao acesso e utilização] dos seus 

escravos” (MARIN, 1999, p. 40)
8
, dificultou a rentabilidade dos empreendimentos. O 

comércio e o abastecimento das vilas eram regulamentados pela Companhia do Grão-

Pará e Maranhão, responsável por conduzir a mudança do eixo econômico baseado na 

coleta das drogas do sertão para o cultivo do arroz, nos moldes da plantation açucareira. 

Contudo, a escassez crônica de gêneros alimentícios acabou se tornando um 

problema demasiadamente frequente e insuperável,
9
 juntamente com outras questões 

não menos importantes como a reduzida quantidade de índios e escravos africanos, 

                                                           
6
 Sobre a chamada Belle Époque em Belém, ver SARGES, Maria de Nazaré. Belém: riquezas produzindo 

a Belle Époque: (1870-1912). Belém: Paka-Tatu, 2000. Acerca de Manaus no mesmo período, ver DIAS, 

Edinea Mascarenhas. A ilusão do fausto: Manaus, 1890-1920. Manaus: Valer, 1999. 
7
 PINSONIA. Macapá: [s.n.], p. 2, 20 dez. 1895. 

8 
MARIN, Rosa Elizabeth Acevedo. Prosperidade e estagnação de Macapá colonial: as experiências dos 

colonos. In: GOMES, Flávio dos Santos (Org.). Nas terras do Cabo Norte: fronteiras, colonização e 

escravidão na Guiana brasileira. Belém: Editora Universitária/UFPA, 1999. p. 40. 
9
 Ver FERREIRA, Eliana. Estado e administração colonial: a vila de Mazagão. In: MARIN, Rosa 

Elizabeth Acevedo (Org.). A escrita da História paraense. Belém: NAEA/UFPA, 1998. 
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meios de produção inapropriados, carência de lugar adequado para estocagem, 

dificuldade de transporte, elevado valor dos escravos, exigência de prestação de 

serviços militares, etc. A soma de todos esses fatores resultou em estagnação, miséria e 

fome nos povoados, havendo casos em que “[...] colonos, súditos e defensores dos 

interesses da coroa, fugiam das vilas em plano idêntico aos índios e escravos.” 

(MARIN, 1999, p. 43). 

Muitas dessas questões se agravariam em todo o Pará com a eclosão do 

movimento cabano, entre 1835 e 1840, gerando impactos sobre as relações políticas e 

econômicas na região amazônica, com substancial prejuízo ao comércio, cuja retomada 

só se daria paulatinamente ao longo do século XIX, através de medidas importantes 

como a abertura do rio Amazonas às companhias de navegação internacionais.
10

 Mas, 

ao que tudo indica, os rearranjos pós-Cabanagem não foram suficientes para 

impulsionar minimamente o desenvolvimento esperado em Macapá e seu entorno.  

Segundo o Pinsonia, no final do século XIX nem mesmo havia um serviço de 

navegação civil regular e confiável que mitigasse o isolamento geográfico daquela 

região, uma vez que os rios eram o único caminho possível entre as terras localizadas 

acima da foz do Amazonas e o restante do país, por não existir qualquer tipo de ligação 

terrestre entre o que atualmente corresponde aos atuais estados do Pará e Amapá.
11

 Em 

1895, o governo paraense mantinha um contrato com a empresa de navegação Amazon 

Steam, para que fossem realizadas viagens com paradas obrigatórias nos portos de 

Macapá e uma importante vila no rio Araguari, chamada Espírito Santo do Amapá, no 

limite do Contestado franco-brasileiro. Porém, o jornal denuncia que:  

 

Além dos justos reclamos que temos a fazer sobre o péssimo serviço desta 

linha, ainda nos chegam do Araguari notícias de que o vapor que ‘Ajudante’ 

tendo entrado lá na sua primeira viagem não mais franqueou a barra daquele 

rio. Pelo porto desta cidade [Macapá], na descida, passa ele de largo, 

conduzindo as malas que só entrega quando volta, e isto mesmo quase que 

por favor, tal é a pressa que diz sempre ter. (BPEL, 1895, p. 1)
12

. 

                                                           
10

 Sobre a navegação na Amazônia pós-Cabanagem, ver LOPES, Siméia de Nazaré. O comércio interno 

no Pará oitocentista: atos, sujeitos sociais e controle entre 1840 e 1855. Dissertação (Mestrado)–

Universidade Federal do Pará, 2002; GREGÓRIO, Vitor Marcos. Uma face de Jano: a navegação do rio 

Amazonas e a formação do Estado brasileiro (1835-1867). São Paulo: Annablume; FAPESP, 2012. 
11 

No século XIX, é comum encontrarmos em jornais de outras regiões do país e em correspondências de 

governo o termo Amapá referindo-se tanto a vila do Espírito Santo do Amapá, quanto às terras da região 

do Contestado franco-brasileiro, ou mesmo a toda a vasta área entre o rio Amazonas e o Oiapoque. No 

jornal Pinsonia, contudo, o uso se restringe à designação da vila acima mencionada. A história da 

autonomia administrativa efetiva do Amapá remonta oficialmente ao ano de 1943, quando foi criado um 

território federal desmembrado do Pará durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, até a sua atual 

condição de estado federativo a partir de 1988.  
12 

BPEL. Navegação do Amapá. Pinsonia, Macapá, p. 1, 25 nov. 1895. 
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Utilizando-se da imagem recorrente do papel estratégico desempenhado pelas 

“terras do Amapá”, o Pinsonia também denunciava que uma importante colônia militar 

chamada Pedro II, estabelecida no rio Araguari desde a década de 1840 e que deveria 

ser visitada pelo vapor da Amazon Steam, estaria correndo o risco de ser abandonada 

pelo oficial e pelas praças, pois estaria há mais de quatro meses sem comandante. A 

distância até Macapá, além da precariedade das instalações e insalubridade daquele “[...] 

longínquo ponto” (BPEL, 1896, p. 2)
13

 eram motivo de deserções, enfermidades e 

mortes. 

Mas, poucos temas mereceram tanto espaço nas edições do Pinsonia do que 

aqueles referentes às relações de trabalho, produção e abastecimento. Em novembro de 

1897, o jornal resumiu da seguinte forma as crises intermitentes vividas por Macapá: 

 

Para nenhum povo, a legenda bíblica da explicação do sonho do Faraó, feita 

por José, pode ter melhor aplicação do que para nós, egípcios equatoriais, 

para quem o inverno e o verão são duas estações que tem sua fisionomia 

própria. O tempo das vacas gordas e das espigas cheias, para nós é o inverno, 

quando a cidade regurgita de povo, e o curral do açougue regurgita de gado. 

O tempo contrário é o verão, quando a cidade despovoa-se, e os míseros que 

ficam – os poucos – experimentam então todo o rigor da estação, 

determinada pela aparição das vacas magras e das espigas chochas, 

personificadas na falta de alimentação. (BPEL, 1897, p. 1)
14

. 

 

A metáfora tinha um alvo certo e recorrente: a saída de trabalhadores para os 

seringais durante os meses da estiagem amazônica, a partir de setembro ou outubro até 

dezembro. Tratava-se de um movimento migratório sazonal – principalmente para a 

região do rio Jari, na atual divisa sul e sudoeste do estado do Amapá com o Pará – que 

já vinha ocorrendo há pelo menos quase três décadas, conforme observou Penna (1874, 

p. 7; 16-17)
15

, durante visitas às vilas de Macapá e Mazagão no ano de 1872.
 
À parte o 

envolvimento na extração do látex, era comum os trabalhadores desempenharem outras 

atividades durante o ano. Essa falta de dedicação a uma única ocupação, e a extrema 

mobilidade da mão de obra, eram duramente atacadas como a origem dos fracassos na 

agricultura e na criação de gado, repercutindo na carência de diversos alimentos e na 

falta de carne verde em Macapá. Em março de 1896, o jornal descrevia o que seria a 

rotina anual de um trabalhador comum:  
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 BPEL. Araguary. Pinsonia, Macapá, p. 2, 10 de jan. 1896. 
14  

BPEL. Alimentação pública. Pinsonia, Macapá, p. 1, 30 de jul. 1897 [itálico no original]. 
15 

PENNA, Domingos Soares Ferreira. Notícia geral das comarcas de Gurupá e Macapá. Belém: 
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Janeiro, [o trabalhador] está na cidade, assistindo festas do Ano Bom, Reis, 

etc. Daí até fim de fevereiro e metade de março, capina as roças; acabado 

esse serviço, e até fins de abril, faz farinha para gasto e negócio, transplanta o 

tabaco e deste cuida até o mês de maio, época da festa de Espírito Santo, que 

obriga sua presença na cidade, festa que emenda a de São João, São Pedro, 

etc. Acabadas as festas, mete mãos à fábrica de tabaco, fazer novas roças, e a 

farinha para levar para o seringal. Todo este trabalho toma até mais de meio 

setembro, tempo próprio de se aparelharem para ir à cidade, assistir a festa de 

São José, que termina em meio do mês de outubro, data precisa de recolher-

se ao seringal até o dia 20 de dezembro, que tem, por obrigação de costumes, 

de assistir, na cidade, a festa do nascimento de Cristo. E terminou o ano [...]. 

(BPEL, 1896, p. 4)
16

. 

  

Duas coisas chamam a atenção no trecho citado. A primeira diz respeito à 

alegada importância que as festas religiosas ocupavam no calendário das atividades 

anuais do trabalhador, entremeando um serviço ao outro, definindo os períodos de 

presença e ausência desses indivíduos na cidade. Não poderia estar mais oposto ao que 

Ferreira Penna afirmou em seu relatório sobre o cotidiano daquelas populações, quando 

disse que entre aquelas pessoas somente havia “[...] indiferentismo para tudo quanto não 

seja de imediata utilidade a seu negócio e a sua família. A instrução e a sociedade, a 

civilização e a religião, pátria e Deus são objetos que desde então o não incomodam 

mais!” (PENNA, 1874, p. 27). Em segundo lugar, vemos os esforços da elite 

macapaense no sentido de mudar os hábitos da imensa maioria da população pobre, 

caracterizada pelo nomadismo e pelo trabalho de coleta no interior da floresta, 

intercalado por atividades em pequenos roçados, fabricação de farinha de mandioca e 

festas do catolicismo popular urbano.   

Todas essas críticas convergiam para um único ponto: a extensão dos danos 

sociais e econômicos causados pelo boom gomífero às terras do Cabo Norte. Pois, 

embora o látex e outros produtos extrativistas constituíssem importante fonte de renda 

aos cofres públicos de Macapá e Mazagão, o jornal Pinsonia não hesitou em declarar 

que “[...] a borracha tem sido para as populações do nosso interior, a ruína moral e 

material, o embrutecimento e a morte!” (BPEL, 1896, p. 2)
17

. Ficavam claras, portanto, 

as dissensões e a insatisfação que a classe dirigente reunida em torno daquele periódico, 

e que dizia expressar o pensamento da sociedade macapaense, tinha contra aqueles que 

celebravam a excessiva dependência do Pará em relação aos dividendos obtidos com o 

produto da hevea brasiliensis. Em tom “profético”, o jornal questionava: 
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 BPEL. A indústria pastoril. Pinsonia, Macapá, p. 4, 30 de mar. 1896. 
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 BPEL. Ao cair das folhas. Pinsonia, Macapá, p. 2, 20 de set. 1896. 
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No dia em que a ciência ou a indústria descobrir um sucedâneo para a 

borracha, e dispensar de uma vez o único elemento de nossa vida, o que será 

deste desgraçado povo que não tem mais arte, nem indústria, e que até – ó 

cúmulo da miséria! – perdeu o hábito do trabalho e com ele a energia 

característica das raças elevadas? (BPEL, 1896, p. 2)
18

.  

 

Acossados por crises de abastecimento regularmente estabelecidas, os redatores 

do jornal Pinsonia – e certamente muitos outros afinados às suas preocupações - 

insistiam que deveria ser encontrada uma solução para a incômoda facilidade com que 

os trabalhadores se deslocavam de um canto a outro, desempenhando funções 

temporárias “[...] sem contrato escrito, sem responsabilidade alguma.” (BPEL, 1896, p. 

4)
19

. A resposta para essa peculiar mobilidade pode ser encontrada na própria relação já 

mencionada entre os trabalhadores, a floresta e as cidades no extremo norte do país, 

pois, embora ali estivesse em curso um processo de concentração e até algumas disputas 

pela posse e propriedade de terras, as formas de trabalho e de vida praticados pela 

população local – especialmente os ditos tapuios ou caboclos – aparentemente 

dispensava a fixação e a constituição de laços de dependência rígidos entre patrões e 

empregados.  

Dessa maneira, o afastamento dos trabalhadores de funções mais regulares como 

a agricultura e a criação de gado, muito provavelmente indicava o envolvimento em 

outros ofícios disponíveis nos diferentes mundos do trabalho amazônico, como o 

comércio de mercadorias pelos rios (conhecido como regateio), atividades de pesca ou 

garimpo, além da tradicional coleta de borracha, castanha-do-pará e demais produtos 

florestais, ou ainda, que simplesmente havia decidido ir cuidar de seu pequeno roçado 

de subsistência, no qual certamente haveria alguns pés de mandioca para a produção de 

farinha. 

Isso significa que, dependendo da região entre o rio Amazonas e Oiapoque onde 

o trabalhador estivesse, ele estaria inclinado a exercer determinada atividade, mas sem 

necessariamente abrir mão de também realizar outras, de acordo com a época do ano, 

rentabilidade, e suas próprias escolhas pessoais e familiares. Tudo isso demonstra que a 

definição do seringueiro que Euclides da Cunha tornou clássica, a partir das suas 

observações nos rios Purus e Juruá, com sendo o “[...] homem que trabalha para 

                                                           
18
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escravizar-se” (CUNHA, 1999, p. 13)
20

, constrangido por dívidas de aviamento sob os 

desmandos de um poderoso seringalista, pode não ter sido a regra em locais distantes 

das áreas de intensiva extração de látex. 

Benchimol (1977)
21

 chamou a atenção para outras formas de trabalho, e modos 

de vida, não necessariamente ligados à “febre e ganância” da borracha do oeste 

amazônico. Assim, o autor destaca que a “[...] Amazônia precipitada, inquieta, 

excitante”, vivenciada pelos extrativistas nas florestas do Acre, Abunã e Xapuri, 

contrastava com o cotidiano “[...] das marombas e currais do Baixo-Amazonas, dos 

oleiros e vaqueiros do Marajó, dos castanheiros do Tocantins e Baixo-Madeira, dos 

cacaueiros de Cametá, dos guaranazeiros de Maués.” (BENCHIMOL, 1977, p. 183). 

Certamente, as terras do Amapá tinham características bastante próximas a estas últimas 

áreas, e não há dúvida de que a livre circulação de trabalhadores através dos rios, ilhas e 

florestas, entre o Pará e a Guiana Francesa, desempenhava um papel decisivo nas 

configurações de trabalho e economia dessa população. 

Diante disso, é oportuno mencionar que existe muito a ser feito no sentido de 

aproximar analiticamente as singularidades do espaço amazônico, evitando-se 

generalidades que ainda são praticadas por estudiosos nacionais e estrangeiros. Uma das 

saídas metodológicas para isso passa pelo necessário esforço de comparação, cujo 

procedimento aplicado à disciplina histórica, segundo Green (2004, p. 42)
22

, nos 

ajudaria a “[...] testar nossas conclusões e colocá-las em outra perspectiva”. Assim, a 

comparação nos possibilitaria observar o que unifica a experiência humana, ao mesmo 

tempo em que poderíamos verificar o que permanece específico a determinados grupos 

ou indivíduos, independentemente se nos posicionamos em uma escala macro ou micro 

analítica.  

Porém, frente às dimensões continentais amazônicas, não seria exagero dizer que 

tais pesquisas exigiriam uma postura semelhante àquelas adotadas por uma história 

transnacional, como, por exemplo, ser familiarizado com uma quantidade imensa de 

fontes primárias e secundárias. Por outro lado, em acordo com os argumentos de Neville 

Kirk sobre os desafios e ganhos relacionados à transnational labor history, a história da 

Amazônia também se beneficiaria com o surgimento de novas questões e áreas 
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temáticas, além do estudo de fontes ainda inexploradas e a oportunidade de projetos 

colaborativos (KIRK, 2011, p. 21)
23

. 

Da mesma forma, um olhar mais amplo possibilita ao pesquisador avançar no 

sentido de entender conexões que transcendem o seu recorte espacial analítico. O 

próprio jornal Pinsonia oferece indícios de que mantinha diálogos e obtinha 

informações de outros periódicos, cartas e telegramas que recebia. Também oferece 

provas de que seu grupo editorial desejava expandir suas relações e contatos, e ampliar 

o alcance dos interesses que defendia. Sobretudo depois que o seu redator-chefe, o 

Coronel Joaquim F. de Mendonça Júnior, tomou posse como deputado da Assembleia 

Legislativa paraense, em janeiro de 1896. Iniciavam-se, dessa maneira, as relações que 

uniriam a política e a imprensa nas terras do Cabo Norte. 

Em várias edições, o Pinsonia se posicionava sobre assuntos internacionais, 

como as disputas fronteiriças na região das guianas entre Brasil e França, assim como 

entre a Grã-Bretanha e a Venezuela, além de ter apoiado e acompanhado com 

entusiasmo os eventos da guerra de independência de Cuba. Em alguns eventos 

nacionais, entretanto, preferiu a cautela. Como na vez em que suspendeu as informações 

sobre a Guerra de Canudos, por achá-las “muito incertas”, e por desconfiar “[...] das 

hipotéticas versões que por ali correm, a maior parte fruto da imaginação de noveleiros 

ociosos” (BPEL, 1897, p. 3)
24

. 

Contudo, não obstante recebesse jornais de praticamente todas as porções da 

Amazônia, o Pinsonia divulgava poucas notícias acerca daquela região como um todo. 

Talvez, porque quisesse manter-se o mais próximo possível do seu objetivo, 

concentrando as suas quatro páginas em temas dedicados aos assuntos locais. Daí 

limitar-se a reproduzir eventualmente as informações sobre “temas amazônicos” 

publicadas nos grandes jornais de Belém e Manaus, de acordo com o que julgava mais 

importante, inédito ou curioso. O que não significava, portanto, que estivesse alheio aos 

acontecimentos externos a Macapá, e sim que procurava manter seu perfil editorial 

como “órgão dos interesses do extremo Norte”. Felizmente por isso, conseguimos 

dispor de uma importante fonte de pesquisa para uma área distante dos grandes centros, 

e consequentemente até agora praticamente desconhecida pela historiografia.  
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Considerações finais 

 

O jornal Pinsonia surge em um momento decisivo da história do Brasil e da 

Amazônia, durante uma “encruzilhada política e diplomática”, quando o país e a França 

começaram a negociar a decisão final sobre o território contestado entre as duas nações. 

Concomitantemente, estavam em voga outros temas fundamentais a respeito de 

questões como o emprego da mão de obra, imigração, o antigo debate extrativismo 

versus agricultura e seus efeitos sobre a crise e o abastecimento das cidades localizadas 

na foz do rio Amazonas. 

Diante do importante papel que a imprensa já desempenhava na formação da 

opinião pública, e ciente da influência dos periódicos nas decisões políticas e 

econômicas, o Pinsonia pretendia representar os interesses de uma classe dirigente 

situada em uma região periférica nacional e regionalmente, mesmo se considerada em 

relação ao centro de poder mais próximo localizado em Belém. Contribuíam para essa 

condição as dificuldades de transporte, comunicação e outras precariedades 

infraestruturais de Macapá e circunvizinhança. 

Por isso, em pleno auge da chamada “economia da borracha”, o jornal criticava 

energicamente o entusiasmo em torno dos lucros da extração gomífera, apresentando 

Macapá e seus arredores como símbolo das consequências negativas desse sistema, 

dentre as quais a falta de braço para a agricultura e a pecuária, causando estagnação, 

empobrecimento e a constante ameaça da fome nas cidades e vilas. As origens desse 

suposto dilema estariam em duas extremidades: na incapacidade dos políticos e 

investidores para tomar decisões além da sua própria ganância e poder; e na falta de 

ambição dos trabalhadores para obter mais do que o necessário para a sobrevivência.  

Ao divulgar suas opiniões, criticar ou elogiar atitudes e conjunturas vigentes em 

seu período, o jornal Pinsonia nos possibilita entender um pouco mais sobre as pessoas 

que ele buscava representar – incluindo seus próprios editores –, e aqueles com os quais 

dizia concordar ou discordar, suscitando o debate de ideias sobre os mais variados 

temas. Nesse sentido, embora se trate de uma fonte ainda totalmente inexplorada, pode 

sem dúvida contribuir enormemente para o avanço das pesquisas sobre a história da 

Amazônia no século XIX. 
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O TRABALHO INVISÍVEL DAS MULHERES SERINGUEIRAS NO ACRE 

 

Teresa Almeida Cruz*
1
 

Maria Ariádina Cidade Almeida** 

 

Introdução 

 

Na perspectiva de valorizar uma história das mulheres seringueiras no Acre, este 

trabalho tem como objetivo central dar visibilidade à atuação das mulheres no processo 

de produção da borracha no Estado do Acre a partir do período denominado Batalha da 

Borracha. Através de depoimentos orais e um levantamento bibliográfico referente à 

temática buscamos evidenciar como é a vida da mulher seringueira, a sua labuta diária 

no processo de produção do látex associada às outras atividades produtivas e 

domésticas, como elas constituem estratégias de resistência e lutas forjadas no chão 

cotidiano e destacar a sua contribuição na formação social, econômica e cultural do 

Estado do Acre.  

Com a sistematização das informações colhidas, constatamos que a maioria dos 

depoimentos é unanime em afirmar a prática da extração do látex conjunta com outras 

atividades, como agricultura familiar, além das tarefas domésticas, quando não, pelo 

menos o auxílio ao companheiro, são prestados em relação ao corte nas estradas de 

seringa. 

A partir da categoria de gênero, é possível fazer uma leitura historiográfica 

com outras perspectivas em relação à mulher na história. Nesse sentido, e diante da 

complexidade que é tratar desse assunto buscaremos nesse trabalho, fatores que 

ressaltem a participação da mulher nos seringais, em atividades como a extração do 

látex, seja em todas as etapas produtivas, como no corte da seringueira, na coleta do 

produto na floresta e na defumação, como também ressaltar o desenvolvimento de uma 

agricultura de subsistência que, como veremos no decorrer desse trabalho, a quase 

unanimidade da prática por grande parte das mulheres na produção voltada para o 

consumo da família. 
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As experiências históricas das mulheres na extração do látex na Amazônia 

brasileira constituem-se como uma história de “trabalho silenciado”, invisibilizado, 

embora estivessem presentes no interior da floresta, como analisam os estudos de 

Simonian (2001)
2
 e Montysuma (2008)

3
.  

A historiografia regional desconsiderou a participação da mulher no processo de 

formação social do Acre. Afinal, o Acre é um território de conquista, os “bravos” 

nordestinos o ocuparam e conquistaram através da Revolução Acreana (CRUZ, 2010, p. 

55)
4
. Evidentemente, isto é uma questão de olhar. Como analisa Perrot (1992, p. 185)

5
, 

no seu estudo sobre Os excluídos da História,  

 

[...] o ‘ofício do historiador’ é um ofício de homens que escrevem a história 

no masculino. Os campos que abordam são os da ação e do poder masculino, 

mesmo quando anexam novos territórios. Econômica, a história ignora a 

mulher improdutiva. Social, ela privilegia as classes e negligencia os sexos. 

Cultural ou ‘mental’, ela fala do Homem em geral, tão assexuado quanto a 

Humanidade. Célebres – piedosas ou escandalosas -, as mulheres alimentam 

as crônicas da ‘pequena’ história, meras coadjuvantes da História!  

 

Então, é preciso construir uma versão histórica que valorize também a ação das 

mulheres, “desvirilizando a história”, reconhecendo-as como protagonistas no cenário 

histórico. O que importa, como afirma a própria Perrot (1992, p. 187), é reencontrar as 

mulheres em ação, inovando em suas práticas, mulheres dotadas de vida, e não 

absolutamente como autômatas, mas criando elas mesmas o movimento da história.  E é 

este movimento histórico das mulheres seringueiras que constroem a resistência no chão 

cotidiano da floresta, nos seus modos de vida tradicionais que pretendemos discutir 

neste trabalho se contrapondo a análises estruturalistas que consideram a mulher 

acreana como subalterna e vítima do violento processo expropriatório (MERCHED, 

1996)
6
. 

                                                           
2
 SIMONIAN, Lígia T. L. Mulheres da Amazônia Brasileira: entre o trabalho e a cultura. Belém: 

UFPA/NAEA, 2001. p. 71-103. 
3
 MONTYSUMA, Marcos. Gênero e meio ambiente: mulheres na construção da floresta na Amazônia. In: 
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4
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5
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Neste sentido, a obra de Wolff (1999)
7
 sobre as mulheres da floresta do Alto 

Juruá no Acre dá visibilidade à participação ativa das mulheres nos seringais, inclusive 

no processo de produção do látex. O trabalho das mulheres em todas as atividades 

produtivas se torna invisível ou apenas como uma “ajuda” aos homens. Ao longo deste 

texto daremos visibilidade a estas experiências de trabalho das mulheres na extração do 

látex no seio da floresta acreana, destacando a sua intensa participação e coragem no 

processo de produção da borracha. 

A discussão proposta foi realizada através de diálogos contidos em entrevistas 

realizadas com mulheres da floresta do Acre durante o desenvolvimento do projeto 

“Memória do movimento socioambiental do Acre – Memória dos velho(a)s sábio(a)s da 

floresta”, uma iniciativa da Biblioteca da Floresta de Rio Branco, no ano de 2010.  

Também foram utilizadas entrevistas realizadas com mulheres seringueiras durante a 

realização do projeto de pesquisa “Visões de gênero na Amazônia” coordenado por 

Marcos Montysuma no ano de 2006. Assim procuramos trabalhar as entrevistas e a 

bibliografia específica consultada e outras formas de documentação como o Jornal 

Varadouro, em diálogo com a própria “experiência humana”, como possibilidade de 

reflexão e compreensão das questões levantadas e desenvolvidas nesta pesquisa acerca 

da vida e trabalho das mulheres seringueiras do Acre. 

 

 

Mulheres, Trabalho e História 

 

O seringal no passado foi esperança de uma vida melhor para muitos cidadãos 

nordestinos. Segundo as autoras Guimarães, Aragão e Moncada (1994, p. 24)
8
, seria 

mais fácil convencê-los “[...] a vir para o norte trabalhar para si, enriquecer pelo 

trabalho fácil e voltar para sua região, do que ir para São Paulo trabalhar nos cafezais, 

pois na concepção deles, plantações de café era trabalho de escravo e não de homem 

livre”. Mas ao chegar ao seringal, a realidade era muito diferente do sonho. O migrante 

não chegava à colocação pronto para a atividade da extração da borracha, tinha que 

aprender tudo.  

                                                           
7
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Os recém-chegados precisavam aprender a extrair o látex sem danificar a 

seringueira, defumar para fazer a bola da borracha, caçar, pescar, reconhecer as árvores 

do seringal, e tantas outras formas de sobrevivência na floresta. Montysuma (2008, p. 

160-163) destaca que algumas mulheres ficavam presas aos seringais como 

compensação de dívidas de seus esposos expulsos, e assim o patrão as colocava a 

disposição para serem tomadas como esposas e instrutoras dos novos seringueiros. É 

importante considerar que elas atuavam como mediadoras na conformação de 

importantes papéis na relação patrão e empregado, e estes recém-chegados passavam a 

conhecer a floresta a partir do olhar, dos saberes e dos fazeres femininos, contrastando 

com o mundo entendido como masculino. 

No entanto, a historiografia clássica ressalta a inexistência de mulheres no 

processo de ocupação do Acre, a partir da década de 1870. Quando muito, conta alguns 

casos de exceção, colocando-as como mercadoria, privilégio ou objeto de disputa entre 

os homens. Contudo, o importante trabalho de Wolff (1999, p. 41) – já citado - revela 

que,  

 

[...] em 1904, quando do primeiro recenseamento realizado por ordem do 

recém-chegado prefeito do Departamento do Alto Juruá, embora incompleto, 

em 112 seringais foram contados 6.974 pessoas sendo 5.087 homens e 1.887 

mulheres. Isto mostra que, dessa população, 27% aproximadamente eram 

mulheres, porcentagem bastante significativa que não pode simplesmente ser 

ignorada. 

 

Então, estas mulheres estavam invisíveis para os historiadores tradicionais. É 

preciso desvendá-las, torná-las visíveis, quebrando o silêncio em relação à sua atuação, 

presença e contribuição na constituição da sociedade acriana, no “fazer-se dos 

seringais” na criação e recriação de modos de vida regionais. A abordagem do 

cotidiano, a redescoberta de papéis informais nos possibilita o desvendamento de 

processos sociais invisíveis, ante uma perspectiva normativa, como aponta Dias (1992, 

p. 40)
9
. 

Por outro lado, em relação ao trabalho específico das mulheres no processo de 

produção da borracha, o silêncio é ainda maior. A documentação a esse respeito é quase 
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 DIAS, Maria Odila Leite da Silva. Teoria e método dos estudos feministas: perspectiva histórica e 
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questão de gênero. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos; São Paulo: Fundação Carlos Chagas, 1992. p. 40. 
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inexistente. Simonian (1995, p. 112-113)10, uma das primeiras pesquisadoras a 

evidenciar a vida de trabalho silenciado das seringueiras, analisa que,  

 

[...] circunstâncias históricas e ideológicas básicas têm sustentado a 

discriminação contra o reconhecimento da participação das mulheres na 

produção da borracha. Como foi observado, no caso das seringueiras 

brasileiras, a transferência massiva de trabalhadores nordestinos para os 

seringais da Amazônia em fins do século passado e em meados deste e, as 

dificuldades e perigos da floresta, criaram condições para consolidar a 

concepção de que trabalho no seringal é trabalho de homens. À esta visão 

sobre a divisão sexual do trabalho, de natureza machista, deve ser 

acrescentado que a mesma foi interiorizada pelas próprias mulheres 

seringueiras.  

 

A interiorização desse preconceito em relação à atividade de extração do látex, 

também foi observado por nós em pesquisas de campo realizadas no interior do Estado 

do Acre. Ao entrevistarmos as mulheres a respeito de sua atuação como seringueira, a 

primeira reação era o riso. Isto expressa como elas mesmas não consideravam este 

trabalho como uma atividade feminina. O mais comum ainda é considerá-lo como uma 

“ajuda” aos homens, seja pai, irmão ou marido, como já comentado. 

Nos tempos de crise da produção gumífera, as mulheres começam a ter uma 

importância maior nos seringais, pois, as famílias seringueiras passam a desenvolver 

com maior intensidade a agricultura de subsistência, a extração de produtos florestais, a 

diversificação da produção. E, nesse processo, a participação de mulheres e crianças é 

fundamental. Contudo, o seu trabalho praticamente não é considerado, pois o “dono” da 

produção é o homem. Em pesquisa de campo realizada na década de 1990, Woortmann 

(1998, p. 20-21)11, afirma que:  

 

No plano do discurso público o fabrico da borracha era, e ainda é, construído 

como atividade masculina. No interior da colocação as relações eram 

marcadamente sobrepostas, pois tanto homens como mulheres alcançavam os 

mesmos produtos. Uma análise mais detida do processo de produção revela, 

contudo, que ele encobria diferenças expressivas na divisão de trabalho e na 

hierarquia de gênero. Tanto homens como mulheres cortavam seringa, mas 

em condições produtivas distintas: os homens usavam instrumentos novos e 

as mulheres aqueles já gastos; os homens trabalhavam as estradas mais 

afastadas, recém-abertas e mais produtivas, e às vezes mais de uma; as 

mulheres trabalhavam apenas uma estrada, mais antiga e mais curta, portanto 

menos produtiva. 
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 SIMONIAN, Lígia. Mulheres seringueiras na Amazônia brasileira: uma vida de trabalho silenciado. In: 
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de; PIETRAFESA DE GODÓI, Emília (Orgs.). Além dos territórios: para um diálogo entre a etnologia 
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Assim as mulheres participaram ativamente do processo produtivo da borracha, 

seja colhendo o leite, colaborando na defumação ou participando diretamente de todas 

as etapas deste processo. Aspecto também analisado por Wolff (1999, p. 90) acerca das 

mulheres do Alto Juruá no Estado do Acre. Então, em todos os recantos da Amazônia 

onde houve a extração do látex, as mulheres estavam presentes e atuaram como 

seringueiras, enfrentando todos os perigos da mata, “ajudando” os seus maridos ou 

cortando “igual um homem” e contribuindo na constituição das sociedades amazônicas 

que se formaram em torno da produção da borracha (CRUZ, 2012, p. 157)
12

. 

Neste sentido a participação das mulheres seringueiras acrianas em todas as 

etapas da produção gumífera se constitui como uma atividade econômica própria e não 

como um “auxilio” ao homem seringueiro.  É preciso fazer com que as experiências 

vividas por mulheres que atuaram no seringal e, além das atividades de casa, foram à 

floresta e cortaram seringa, plantaram, cuidaram da família e hoje em dia em sua grande 

maioria são de certa forma silenciadas pela história, sejam registradas, visibilizadas.  

 

O trabalho é uma forma de identificação da mulher seringueira. A jornada de 

trabalho dessa mulher é imensa. Ela incorpora todas as atividades da unidade 

produtiva. O homem, após dia estafante na seringa, ao chegar em casa vai 

descansar, enquanto que a mulher tem outra jornada de trabalho lhe 

aguardando. (GUIMARÃES; ARAGÃO; MONCADA, 1994, p. 88). 

 

Mas negar uma história das mulheres não é algo que esteja muito distante. A 

história é especificamente a do seringueiro, é vista como só o homem seringueiro, e à 

mulher cuidar dos afazeres de casa aprovisionando o homem para que ele possa 

desenvolver seu trabalho, sem se preocupar com a roupa suja e chegar e ter comida 

pronta e a casa limpa. Para Perrot (1995, p. 9-18)13, 

 

Escrever uma história das mulheres é um empreendimento relativamente 

novo e revelador de uma profunda transformação: está vinculado 

estreitamente à concepção de que as mulheres têm uma história e não são 

apenas destinadas à reprodução, que elas são agentes históricos e possuem 

uma historicidade relativa às ações cotidianas, uma historicidade das relações 

entre os sexos. Escrever tal história significa levá-la a sério, querer superar o 

espinhoso problema das fontes (‘não se sabe nada das mulheres’, diz-se em 

tom de desculpa). Também significa criticar a própria estrutura de um relato 
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 CRUZ, Teresa Almeida. Um estudo comparado das relações ambientais das mulheres da floresta do 
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apresentado como universal, nas próprias palavras que o constituem, não 

somente para explicitar os vazios e os elos ausentes, mas para sugerir uma 

outra leitura possível. 

 

Analisando as palavras da autora e comparando o que se sabe das mulheres 

seringueiras, podemos perceber o quanto de certa forma é desprezada a história de luta 

das mulheres, que enfrentaram todo tipo de trabalho, como veremos mais adiante no 

relato da senhora  Creuza Varela dos Santos, que viveu no seringal, e apesar de não ter 

cortado seringa, tem muito a contribuir com esse texto no sentido de enriquecer e 

valorizar a participação das mulheres seja em parte ou em todo processo da produção 

gumífera, seja na constituição de modos de vida e de formação familiar, que a mulher 

seringueira foi protagonista dessa história.  

O cotidiano das mulheres seringueiras possui uma historicidade, e nela está 

contida a realidade que define todo um modo de vivência. Em relação às ações 

cotidianas, Heller (1970, p. 35)14 afirma que: 

 

A vida cotidiana não está ‘fora’ da história, mas no ‘centro’ do acontecer 

histórico: é a verdadeira, ‘essência’ da substância social. Nesse sentido, 

Cincinato é um símbolo. As grandes ações não cotidianas que são contadas 

nos livros de história partem da vida cotidiana e ela retorna. Toda grande 

façanha histórica concreta torna-se particular e histórica precisamente graças 

a seu posterior efeito na cotidianidade. O que assimila a cotidianidade de sua 

época assimila também, com isso, o passado da humanidade, embora tal 

assimilação possa não ser consciente, mas apenas ‘em si’. A vida cotidiana é 

a vida do indivíduo. 

 

Tomando a senhora Creusa Varela dos Santos
15

, 73 anos, criada no seringal 

Valparaiso, no município de Cruzeiro do Sul, como exemplo de um modo de vida na 

floresta, como de muitas outras mulheres, não somente para ilustrar esse trabalho e sim 

evidenciar a importância que essas mulheres tiveram em sua trajetória nos espaços onde 

conviveram e aprenderam, ensinaram, enfim, trocaram experiências tornando um modo 

de viver específico, ou seja, de quem conhece os mistérios da mata, os remédios, as 

“manhas” da boa caçada, da pesca e tantas outras coisas que deixaremos a própria 

senhora Creusa (informação verbal)
16

, que por muito tempo foi parteira, nos contar: 
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 HELLER, Agnes. O cotidiano e a história.  Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Leandro Konder. 4. 
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Quando eu era criança, meu pai era seringueiro, e minha mãe ela trabalhava 

assim na roça. Toda vida minha mãe foi trabalhadeira. Aí, quando eu cresci, 

tomei de conta, quando eu tinha a idade de oito anos, eu tomei de conta dos 

meus irmãos. Minha mãe caçava, minha mãe mariscava, minha mãe fazia 

todo trabalho, ajudando o meu pai. Aí eu tomei de conta dos meus irmão. 

Com dezesseis anos eu me casei. Aí eu passei três ano sem trabalhar, na vida 

boa. De três anos, aí eu comecei plantar um tabacozinho, comecei ir assim 

pro roçado. Ai quando a minha filha tinha oito ano de idade, a mais velha, ai 

tomou de conta da casa. Aí eu fazia todo trabalho: eu derribava pau, eu 

roçava o roçado, brocava o roçado, fazia todo trabalho. O trabalho que ele 

fazia eu fazia. Eu só não fazia era cortar e atirar. Nisso mesmo ainda caçava 

mais minha companheira. Mariscar eu mariscava, fazia todo trabalho. Nós 

criemos catorze filhos.  Desses catorze filhos que nós criemo, ele não diz 

assim: ‘eu criei meus filhos só’. E nem eu digo também que criei só. Criei 

mais ele. O trabalho que ele fazia eu fazia.  Aí eu tava em casa, as vezes eu 

tava no roçado, quando dava fé, um tava mordido de cobra, vinham me 

buscar com um dia de viagem. Eu ia. Ele também nunca me empatou. As vez 

a mulher tava sofrendo, aí eu ia, tava no roçado. Eu fumava, pegava minha 

lata de tabaco, botava, vestia a bermuda, fazia a viagem. As vez, eu nadava 

um dia todinho pra chegar nas casa, o igarapé alagado [...] Isso tudo eu fiz no 

Valparaiso. 

 

O relato da senhora Creusa nos revela diversas dificuldades para a sobrevivência 

no seringal, quando ela afirma que depois de três anos de vida boa, no início do 

casamento, e depois começa a trabalhar, vêm os filhos. Daí por diante sua trajetória é de 

muita luta e trabalho associado ao seu dom de curar as pessoas, sobretudo de mordidas 

de cobras, fazendo com que ela tivesse longas caminhadas pela mata e travessias de 

igarapés, inclusive a nado, para socorrer as pessoas. A sua labuta de trabalho era grande, 

destacando que, como ela mesmo afirma, “tudo que ele (esposo) fazia, eu fazia”, ou 

seja, desenvolvendo todas as formas de trabalho dentro da unidade produtiva do seringal 

que eram consideradas masculinas. E isso não foi exclusividade de Creuza, haja vista 

que a mesma fez questão de ressaltar que entre suas primeiras memórias está a de sua 

mãe como uma mulher trabalhadeira que “fazia todo trabalho”, mostrando que as 

múltiplas funções assumidas pelas mulheres nos seringais vinham de outras gerações. A 

nossa protagonista, passou grande parte da sua vida no seringal Valparaiso, no 

município de Cruzeiro do Sul, e lá também desenvolveu a atividade de parteira (“pegar 

menino”). Ela narra um pouco desta experiência: 

 

Eu cheguei no Valparaiso eu tinha oito anos de idade. Aí criei meus filhos, 

meus filhos casaram e tudo e eu pegando minino e trabalhando, e pegando 

minino e trabalhando. Aí vim pro ramal. Cheguei no ramal ainda peguei bem 

uns trinta. Aí de trinta pra cá, sempre sempre eu vinha pra cá, pegava aqui 

voltava, pegava aqui, voltava. Assim até pelo Juruá mesmo, eu passando de 
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passagem, quando eu ia baixando, tinha uma muié sofrendo, lá eu pegava 

minino. Aí graças a Deus, eu tenho rompido até hoje (informação verbal)
17

. 

 

A senhora Creusa também aprendeu a arte de partejar com a sua mãe que era 

cearense e também uma respeitada parteira do Alto Juruá. Com suas mãos trouxe ao 

mundo centenas de crianças nas entranhas da floresta, enfrentando todos os tipos de 

obstáculos para salvar vidas. Ao mesmo tempo, tendo sua mãe como mestra, ela 

desenvolveu a capacidade de curar as pessoas seja pela oração, imposição das mãos e/ou 

pelos preparos de remédios da mata ou do quintal. Nesse sentido, a própria Creusa 

(informação verbal)
18

 conta que quando a mulher demorava a “desocupar” ela sabia 

como proceder: “As vez, quando tava custando, eu rezava, fazia oração. Se custava, aí 

eu fazia o chá do artelã roxo com algodão roxo, ai três maçã, pá, saía. Aí eu ajeitava. 

Era assim”. Além disso, com a ultrassonografia da experiência, ela sabia “ajeitar o 

menino” ainda no ventre da mãe, que por algum motivo tinha ficado “atravessado”: 

 

Eu dava massagem à ela, eu dava..., eu botava ela numa rede e dava três soco 

assim por baixo assim, pro minino se ajeitar. No hospital eu já fui, cheguei lá 

tinha uma muié com o minino atrevessado. O doutô ia operar e como ela era 

da minha família eu não consenti. Fui ajeitei e vim me embora. Quando eu 

ajeitei que o doutô já tava com os ferro pra chamar, eu digo: ‘Não, chama a 

parteira pra pegar o minino, porque eu não vou pegar ele aqui porque eu tô 

doente’. Se eu num tivesse doente, eu tinha sujado a mesa todinha, de ruim 

que eu sou, sabe? Porque ele era doutô ele era pra ajeitar, né? Eu como não 

sabia de nada, ajeitei. Era para ele ter ajeitado (informação verbal)
19

.  

 

A larga experiência da senhora Creusa fez com que ela entrasse no hospital para 

“ajeitar” o menino que estava atravessado no ventre de uma parente sua, questionando e 

desafiando o conhecimento do médico que afirmara que não tinha jeito e precisava fazer 

cirurgia. Ela com suas mãos habilidosas fez as massagens necessárias na barriga da 

mulher para que a criança ficasse na posição normal e pronta para nascer. Seu 

descontentamento com o “doutô” foi instantâneo ressaltando as oposições existentes 

entre a técnica e a experiência e de como os saberes práticos são colocados em xeque 

em espaços disciplinares como os hospitais. 
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Por outro lado, nos seringais, longe de assistência médica, a farmácia da 

população está na mata e nos quintais, dependendo dos conhecimentos tradicionais de 

homens e mulheres sábios/sábias, como Creusa. As distâncias dos seringais acrinos 

eram enormes, pois cada seringal possuía várias colocações de seringa, que 

correspondiam a propriedades produtivas individuais, e as vezes era necessário um dia 

inteiro de viagem para chegar a outro seringal. O trabalho de parteira, benzedeira, 

curandeira foi crucial para uma sociedade desassistida de técnicas da medicina moderna, 

além de significar outras cosmovisões de vida e saúde ancorada na experiência que estas 

mulheres e homens desenvolveram a partir de relações ambientais e sociais. 

Retomando a questão do trabalho das mulheres como seringueiras, vejamos 

como o jornal alternativo Varadouro – um jornal das selvas, que circulou entre maio de 

1977 e dezembro de 1981, em 24 edições, discutiu em algumas delas a situação da 

mulher acriana. Na reportagem Mulheres sem charme, o jornal analisa “quem é a 

mulher acreana”, contextualizando a formação histórica e social do Estado, destaca o 

trabalho das mulheres nos seringais, inclusive no processo produtivo da borracha: 

 

O Acre povoou-se com as primeiras unidades familiares. As condições da 

mata, mas principalmente as relações de produção do seringal começaram a 

forjar a mulher acreana: figuras pálidas, caladas, de cócoras nas barrancas ao 

anoitecer ou chamando galinha para comer xerém, cortando lenha para fazer 

boia, polindo as panelas com areias especiais. 

Nem só de panela e fogão, porém, se ocupavam as mulheres do seringal: 

além de cuidar dos serviços domésticos e criar os filhos, tiveram, por força 

das circunstancias, de se engajar no serviço pesado do ‘corte de seringa’ ou 

do roçado, pois a roça que plantavam serviam para diminuir a dependência 

do ‘barracão’ e alimentar a ilusão de um saldozinho para voltar ao Ceará. Ao 

lado do homem torna-se uma peça importante para manter a família mesmo 

que seu trabalho não seja reconhecido. Mesmo que permaneça o mito de que 

o homem é o chefe da casa, na hora de enfrentar a luta pela vida, lá está a 

mulher lado a lado, às vezes, substituindo o próprio marido que se tornou 

inválido devido alguma doença ou acidente. (VARADOURO, 1977, p. 20)
20

. 

  

Esta reportagem, embora considere as mulheres que viviam nos seringais como 

“figuras pálidas, caladas, de cócoras nas barrancas ao anoitecer”, representando a nosso 

ver uma imagem depreciativa delas, por outro lado, ressalta a força e a coragem destas 

mulheres, mostrando, inclusive como elas se engajaram no trabalho pesado do “corte de 

seringa” e do roçado, contribuindo para sustentar a família. E, no caso de necessidade, 

elas assumiam a frente de todos os trabalhos da unidade produtiva de uma colocação de 

seringal. 
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Neste sentido, trazemos a experiência da sábia mulher seringueira e parteira 

Carmélia de Carvalho Santiago, 85 anos, nascida no seringal Alto Paraná, no vale do rio 

Juruá, com seus traços afro-indígenas, que chegou a fazer mais de três mil partos. Ela 

detalha o processo de produção da borracha: 

 

Era assim, eu pegava o jarico e o balde. Colocava o balde dentro do jarico, e 

ponhava aqui (apontando para os ombros) como se bota a mochila. Ia de 

mochila, né? Aí a faca na mão e a espingarda no ombro, viu? Pra matar 

bicho. Aí entrava na boca da estrada e ia cortar a minha seringa [...].  

Aí eu chegava na seringa, cortava. Quando terminava a derradeira madeira, 

eu me sentava. Ia deixar o leite escorrer. E saía colhendo, o balde na mão. O 

meu marido doente em casa. Às vezes, eu chegava nem a comida ele fazia. 

Pegava aquele leite na bacia. Fazia o fogo na fornalha. Era um negócio como 

um funil assim. Você fazia uma boca aqui, botava o fogo aqui, o carvão 

descia pra cá. Fazia o fogo, defumava a borracha. Defumava tão bem! Rolava 

a borracha numa tábua.  É bonito o movimento da seringa. E é o trabalho 

melhor que existe! [...]  

O pessoal que sofreu mais no mundo foi o seringueiro. Era sofrido o 

seringueiro. Às vezes, chegava em casa não tinha um café pra beber. O patrão 

ruim que só uma desgraça! O seringueiro era sofrido. A nação mais sofrida 

foi a do seringueiro. Hoje em dia para tirar um dinheirinho da borracha, é 

aquela mincharia, não dá nem para comprar um pacote de café (informação 

verbal)
21

. 

 

A senhora Carmélia demonstrando o seu conhecimento prático do processo de 

produção do látex, descreve suas fases: o corte da seringa que era feito com uma faca 

própria, a coleta do leite em um balde e a defumação. Após o corte da árvore da 

seringueira é necessário esperar até que o leite escorra. Por isso que ela diz que quando 

terminava de cortar a última madeira ela se sentava. Normalmente, nesse momento é 

que se fazia a refeição para percorrer novamente as estradas de seringa a fim de coletar 

o leite. Depois tinha que levar o produto para casa a fim de concluir o processo, fazendo 

a defumação na fornalha. Portanto, o trabalho de uma mulher seringueira é muito 

cansativo. Entretanto, Carmélia considera que “[...] é bonito o movimento da seringa. E 

é o trabalho melhor que existe!”. Esta visão está relacionada ao fato do trabalho de 

produção da borracha ser feito no ambiente da floresta que é agradável, embora haja os 

perigos de cobras e onças. Por isso que se levava a espingarda para se defender e para 

aproveitar e matar alguma caça para a alimentação. 

Temos a história da lutadora Maria Marina da Silva, mulher negra que foi 

seringueira e produziu muitos quilos de borracha durante a Segunda Guerra Mundial. 
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Seringueira e parteira, que nasceu em 1926, filha de migrantes que trabalhavam no 

Seringal Poronga, às margens do rio Envira, no município de Feijó. Depois de casada e 

com seis filhos, mudou-se para Rio Branco em 1974, onde se integraram ao Projeto de 

Colonização Humaitá. Destacou-se como líder da Comunidade Eclesial de Base, 

empenhada na organização do movimento sindical e feminista do Acre 

(SCHUMAHER, 2007, p. 15)
22

. Atuou em defesa da floresta através dos empates e na 

luta pelos direitos previdenciários das mulheres trabalhadoras rurais. 

Albertina de Souza da Cunha, mulher negra, 57 anos, nasceu no Seringal Boa 

Vista, em Xapuri, onde residiu até os sete anos de idade, quando sua família mudou 

para o seringal Nazaré. Ali ela viveu trinta anos. Depois de casada, com a doença do 

marido que foi se tratar em Goiânia ela precisou assumir o trabalho do corte de seringa 

junto com os filhos. Conta: “Rapaz, era difícil! A gente levantava de madrugada para 

fazer as coisas para sair para a mata. Eu saía mais os meus meninos pra cortar. Quando 

chegava, tornava a fazer os serviços de casa. Voltava pra colher. E era assim a nossa 

luta! Fazia farinha pra vender.” (informação verbal)
23

. Também precisou aprender a 

caçar para garantir carne para sua família. Ela também é militante no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Xapuri desde 1978, tendo participado de muitas reuniões com 

Chico Mendes, discutindo e realizando ações em defesa da floresta. 

Anália Soares Damasceno, 80 anos, filha de cearenses, nascida e criada no 

seringal, após a morte de seus pais, teve que trabalhar na produção da borracha. Ela 

lembra sorrindo: “Cortei seringa, cacei. Matava mais viado do que os homens.” 

(informação verbal)
24

. Desafiando dois trabalhos considerados como masculinos. Ela 

fala de sua jornada de trabalho na seringa: “A gente saía cinco horas da manhã, 

chegava, fechava o corte onze do dia. Aí quando era quatro hora, quatro e meia a gente 

chegava com o leite para defumar e acabava de defumar oito, nove horas da noite.” 

(informação verbal)
25

. Portanto, uma mulher seringueira que cortava uma estrada de 

seringa grande, tendo uma jornada de trabalho de mais de doze horas. Anália também 
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era parteira e na colocação onde morava no Seringal Carmem, no município de 

Brasiléia, foi onde aconteceu o primeiro empate organizado pelas famílias de 

seringueiros contra a derrubada da floresta pelos fazendeiros. Ela e outras mulheres 

cozinharam para homens, mulheres e crianças que defenderam corajosamente a floresta 

e os modos de vida de suas populações. 

Outra mulher que também cortou seringa é a senhora Maria Mendes, 52 anos, 

natural de Sena Madureira que, como ela mesmo diz: “Nasci e me criei na mata, sou 

acriana legítima”. Ela como filha mais velha, começou cedo a “ajudar” o seu pai a 

coletar a seringa. Quando casou continuou fazendo o mesmo em relação ao seu marido 

que cortava uma estrada grande. Porém, antes de ir para a mata, ela cuidava do roçado, 

dos animais, da casa e do almoço que já levava para seu marido na estrada de seringa.  

Em seguida, ela entrava na jornada de coleta do látex com ele: 

 

Quando a gente morava na mata, ele cortava siringa e eu ajudava. E aí a 

siringueira espoca, sai aquele leite, saí assim, tira aquele leite, sai assim 

aquela burracha junta, uma burracha fina. Aí aquele leite vai juntando, vai 

juntando, vai coalhando, vai coalhando, fica assim bem grande aquele novelo 

de leite coalhado. Ele chama, pra gente que mora na mata, na linguagem da 

gente, a gente chama sernambi. Aí eu tirava uma vara bem comprida, e eu 

cutucava, cutucava e derrubava. Aí eu pegava aquela burracha e não era nem 

preciso enrolar em nada, porque era uma burracha fina. Aí eu vendia, apurava 

dinheiro pra gente comprar, né, os mantimento, comprar roupa, sapato. Era 

assim que a gente vivia no seringal (informação verbal)
26

.  

 

A experiência de Maria Mendes demonstra a de tantas mulheres dos seringais 

que, como ela participavam de todas as atividades produtivas de uma colocação de 

seringa, sendo parceiras de seus companheiros. Ela mesma comercializava o produto, 

quebrando estereótipos de gênero, pois os homens é que comercializavam os produtos 

no seringal. E ela ainda produzia alimentos para o consumo e ervas medicinais como 

revela a sua narrativa: 

 

Eu plantava sim, eu sempre gostei de... pelo menos eu plantava as ervas, a 

gente tinha que plantar no roçado, porque a gente criava galinha. E aí as 

galinha ciscava e arrancava. Aí a gente plantava, tirava aquele pedaço no 

roçado, assim no aceiro do roçado que queimava, aqueles pau que virava 

assim aquele pau, aí a gente plantava, plantava de tudo: negócio de ervas pra 

fazer chá, verdura mesmo; dar um couve muito bonito, a cebola também 

muito bonita, coentro, pimenta. Sempre eu fazia horta em casa também. 

Quando eu não plantava no roçado, eu fazia a minha horta. Eu tirava vara na 

mata e aí eu fazia aquelas horta bem grande. No Cachoeira, eu fiz isso. Aí as 

outra me via fazer, aí ia fazer também. Eu plantava tudo o que eu arrumava 
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de verdura eu plantava. Toda vida eu tive a minha verdura. Nunca fiquei sem 

o meu cheiro verde. E era assim que a gente vivia (informação verbal)
27

. 

 

O trabalho feminino estava encarregado da agricultura familiar, que produzia 

uma variedade de alimentos que diversificava a dieta alimentar dessas famílias que 

ganhavam maior autonomia em relação a sua alimentação, já que nos barracões os 

alimentos além de poucos, ainda eram vendidos a preços exorbitantes. As atividades da 

agricultura, da horta, dos remédios caseiros foram responsáveis tanto pela segurança 

alimentar, como pela saúde, pois as mulheres dominavam os saberes sobre as ervas da 

floresta e as cultivavam também. A experiência expressa na entrevista de Maria revela 

que ela também caçava e pescava, portanto, fazia todo tipo de trabalho que os homens 

faziam. Inegavelmente sem a participação e trabalho feminino nos espaços do seringal e 

no âmbito doméstico, os homens não teriam como se dedicar exclusivamente ao corte 

da seringa para suprir as necessidades de um mercado que se dinamizava e exigia maior 

agilidade dos trabalhadores em diferentes espaços de produção.  

Nesse sentido, é interessante vermos a partir da ótica masculina, como os 

homens enxergam o trabalho das mulheres “na mata”. Ressaltamos a visão do 

seringueiro Nilzomar Mendes, 28 anos, residente no seringal Cachoeira, em Xapuri: 

 

Olha, o serviço do homem é mais pesado, como a quebrar castanha, carregar 

peso, mexer com a madeira que é um serviço muito pesado. Só que as mulher 

elas faz as partes, todos serviço as mulher ajudam os homem, os maridos. 

Tem mulher siringueira, algumas delas corta, algumas delas quebra castanha 

também. Muitos poucos homens deixa suas mulher ir pra floresta, porque ele 

acha muito perigoso na floresta, porque você vai carregar peso, é arriscado 

você cair uma hora, levar um iscorregão. Mas tem mulher atrivida, que ela 

faz tudo que o homem faz. Só que muitos homens não gostam que a mulher 

vá pra floresta. No meu caso, eu não gosto que a minha mulher ela trabalhe 

muito com a floresta, porque é muito perigoso. Na mata tem muitos bichos 

que a gente dá cuidado: tem a cobra, tem outros animais. E a mulher da 

gente, a gente quer mais que ela cuide da casa; a gente cuida da floresta, mas 

muitas delas deixa o que fazer em casa pra ir pra floresta quebrar castanha, 

cortar siringa, mexer com motor serra (informação verbal)
28

. 

 

Evidentemente a opinião de Nilzomar não generaliza a opiniões de todos os 

homens seringueiros na questão do trabalho da mulher, o que se pode constatar é que 

existe um preconceito sobre o trabalho feminino, pois ele ainda considera que o papel 

atribuído à mulher é cuidar da casa, embora reconheça também que “tem mulher 
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atrivida, que ela faz tudo que o homem faz”, que muitas delas também trabalham na 

floresta, quebrando castanha, cortando seringa e até trabalhando com motor serra. Faz 

se mister pensar que a fala de Nilzomar pertence a um homem que está distante duas 

gerações das mulheres seringueiras entrevistadas, e ainda é comum um pensamento 

normatizador dos limites do trabalho feminino, onde as “atrividas” são tratadas como 

exceção, pois representam mulheres que escaparam do seu “lugar comum”. Há também 

de se considerar sua preocupação com os “perigos da mata” que colocaria as mulheres 

em situação de risco. As entrevistadas destacaram a partir de suas histórias como estes 

perigosos eram reais, especialmente de animais peçonhentos e de grande porte, no 

entanto, não se pode esquecer que as mesmas histórias mostraram as muitas formas de 

sobreviver na floresta desenvolvida por estas mulheres, como estar sempre atentas aos 

barulhos e movimentos, identificando rastros de bicho e de gente e conhecendo a 

medicina da mata, fazer indispensável que garantia a sobrevivência de homens, 

mulheres e crianças. 

A partir das entrevistas apresentadas neste texto que oportunizaram o 

conhecimento das experiências de mulheres do Alto Juruá e do Alto Acre, verificamos 

que estes modos de vida foram recriados em muitos lugares da Amazônia Acreana, onde 

as mulheres estavam presentes em espaços considerados “masculinos” e participando 

ativamente de todos os processos produtivos. O desconhecimento destas histórias não 

foi capaz de sucumbir à memória de luta destas mulheres que atuaram no corte da 

seringa, roçando, plantando, pescando, caçando, ensinando, curando, partejando e 

alimentando muitas famílias. 

 

 

Conclusão 

 

Quando se discute a história do trabalho na Amazônia as mulheres costumam 

aparecer como parte da coletividade dos trabalhadores, com destaque para atividades 

que se constituíram historicamente como lugares de trabalho feminino. O seringal 

apresenta-se assim como lugar de conquista e domínio de homens que foram para região 

acriana em maior número, e mesmo vivendo em condições precárias de trabalho já se 

tornavam chefes de suas colocações logo na chegada. Este contexto que possui uma 

historiografia que desde o início conjugou o seringal no masculino, dificultou a 
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percepção de que as mulheres estavam dentro dos seringais e que também participaram 

ativamente como mão de obra no processo de produção do látex. 

Assim pensar hoje uma história do trabalho na Amazônia, especialmente no 

Acre é considerar que apesar de muitas vezes as mulheres estarem escondidas e 

confundidas com a massa de trabalhadores, afinal muitas pesquisas não priorizaram o 

recorte de gênero, elas nunca foram insignificantes em nenhum contexto. A mulher 

seringueira acriana, embora esquecida foi peça fundamental na formação da sociedade a 

qual conhecemos, pois foi com a participação dessas mulheres que se tornou possível o 

surgimento de uma diversidade de produção nos seringais nos tempos da crise.   

Além da categoria de gênero precisar ser incorporada com mais frequência na 

historiografia regional, é necessário estarmos atentos para os muitos significados que a 

história do trabalho na Amazônia possuí, isto é, para não cairmos no reducionismo de 

compreender o trabalho apenas sob à lógica do capital. As entrevistas aqui descritas e 

analisadas acentuaram bem estas “outras lógicas” existentes nos seringais desenvolvidas 

na relação cotidiana com as matas e rios. Esta cosmovisão nascida dos modos de vida 

da floresta influenciou as atividades produtivas e as ações políticas de mulheres e 

homens durante e após a batalha da borracha. 

Além de realizar trabalhos conjuntos com os homens intensificando a coleta da 

seringa e a produção agrícola, as mulheres também foram as mãos fecundas dos partos, 

na cura de doenças mais variadas, no conhecimento e ensinamento das dinâmicas da 

floresta, e representam para uma sociedade que tem suas raízes nos seringais, o alicerce 

da formação social acreana, afinal foi por causa delas e deles que nós chegamos até 

aqui. 

É preciso dar mais visibilidade ao trabalho “atrevido” das mulheres que 

enfrentaram todos os trabalhos decorrentes de uma vivência no seringal e não apenas 

como uma “ajuda” aos homens, mas como um trabalho produtivo próprio. Dentre outras 

características que definem a importância da mulher na história acriana, esperamos que 

as citadas ao longo deste texto, sirvam para se fazer uma leitura com outras perspectivas 

em relação à temática “Mulheres Seringueiras no Acre”.
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SOBRE ESCRAVOS E REGATÕES: SOCIABILIDADES, CONFLITOS E 

ALIANÇAS COMPLEXAS NO TERRITÓRIO AMAZÔNICO OITOCENTISTA 

 

Antonio Alexandre Isidio Cardoso

 

  

Introdução 

 

A Coberta Nova Diana, de Manoel Ribeiro de Vasconcelos, aportou em 30 de 

outubro de 1854 na capital da Província do Amazonas, carregada com secos e 

molhados. Vinda do Pará, tinha a direitura de vender seus produtos na cidade, 

engrossando o movimento já crescente de embarcações que encostavam na Cidade da 

Barra do Rio Negro. Trazia como tripulantes o proprietário e sua família, juntamente 

com um homem chamado José Manuel, que teria sido agregado ao barco de regateio no 

percurso. 

Mesmo tendo aceitado a presença do desconhecido, o dono da embarcação 

desconfiava que este fosse desertor militar, modalidade de fugitivo bastante comum em 

várias áreas do território amazônico naqueles tempos. Provavelmente a guarida ao 

suspeito ocorria em troca de serviços prestados ao comerciante durante a viagem, 

acordo comum firmado com a população “lotérica” arregimentada para conformar 

tripulação nos barcos dos mascates fluviais.  

Após ancorar na Barra, a Coberta Nova Diana passaria pelo crivo da vigilância 

policial e pelo fisco, situação sempre tensa, ainda mais para os que traziam consigo 

tripulantes não matriculados. Nessa ocasião, certamente antevendo medidas punitivas 

voltadas aos seus negócios, o regatão Ribeiro confidenciou ao Delegado sua suposição 

sobre a procedência do incógnito embarcadiço, que logo seria apreendido na cadeia e 

interrogado.  

Após ser custodiado foi iniciada a inquirição do alegado fugitivo, tendo como 

objetivo, caso fossem comprovadas as suspeitas, sua correção e devolução ao comando 

de origem. Nesse sentido, o tripulante José Manuel logo no primeiro dia confessou que 

era soldado da 1ª Companhia do Batalhão nº11 do Pará, permanecendo preso à 

disposição do Delegado Suplente Alexandrino Magno Taveira Páo Brazil. O caso 
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aparentava similitude com outras ocorrências de fuga congêneres que vira-e-mexe eram 

descobertas na Cidade da Barra. Mas, antes de ter seu caso despachado, o prisioneiro 

enviou dois bilhetes ao Delegado que mudariam os rumos da investigação. Em ofício, 

depois das novidades reveladas pelo encarcerado, a autoridade encaminharia ao 

Presidente de Província novas informações.  

 

Illmº Exmº Snr. 

Tendo eu participado a V.Exª em meu ofício de 30 de Outubro p.pdoº sob o 

número 392 que dentre a tripulação da Coberta de Manoel Ribeiro de 

Vasconcelos tinha eu descoberto um soldado desertor, tendo este mesmo logo 

depois declarado que com efeito o era, e que pertencia a 1ª Comp.ª do 

Batalhão nº 11 e que se chamava Jozé Manuel por cujo motivo o tinha por 

isto em custódia à disposição de V.Exª ; agora ultimamente acaba mais de 

declarar ele à esta Repartição que é escravo no Distrito do Rio Xingú, 

Província do Pará, e que tendo fugido assentara praça, e pouco tempo depois 

desertara, e que seu nome é Raphael Manuel Jozé, incluso envio a V.Exª dois 

bilhetes que por parte do referido desertor me foi enviado da prisão. É o que 

assim tenho a honra de levar ao conhecimento de V. Exª. 

Alexandrino Magno Taveira Páo Brazil 

Delegado Suplente dos Temos da Capital.
1
 

 

José Manuel, na verdade, era Raphael Manuel Jozé, escravo fugido que 

assentara praça com nome falso e vivia como livre. Após ser aceito como soldado em 

pouco tempo fugira novamente, e na empreitada teria encontrado a Coberta Nova Diana, 

que ia em direção à Cidade da Barra do Rio Negro. A escolha de seguir para o 

Amazonas não teria sido ingênua, especialmente porque poderia confundir-se dentro do 

crescente movimento de outros tripulantes e demais agentes que todos os dias 

aportavam em situação semelhante. Os giros dos mascates fluviais carregavam muitos 

desses personagens, e por isso eram alvo de graves suspeitas e fiscalizações, velhos 

conhecidos como interlocutores de fugas de escravos, índios e outros transgressores. 

Mas no caso aqui destacado o presumido “protetor” teve uma postura diversa, 

denunciando seu tripulante para as autoridades. Mesmo que não tenhamos na 

documentação da Delegacia de Polícia do Amazonas mais indícios sobre quais os 

motivos da denúncia ou mesmo o conteúdo dos bilhetes que posteriormente teriam sido 

enviados ao Delegado, fica bastante evidente a complexidade da trama.  

Muito provavelmente depois de afirmar sua condição de cativo, Raphael foi 

remetido ao Xingú, pois o mesmo ofício assinado pelo delegado em 30 de outubro foi 

copiado e enviado ao Presidente da Província do Pará no dia 7 de novembro, um aceno 

                                                           
1
 AMAZONAS. Livro n. 4: Polícia (delegacias). Manaus, 1854. Arquivo Público do Estado do Amazonas 

(APEA). [manuscrito]. 
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claro para as autoridades paraenses tomarem providências. A partir desse ponto 

perdemos os rastros do escravo desertor nas fontes. 

Os caminhos de Raphael nos fazem pensar na complexidade existente entre ser 

livre ou cativo na segunda metade do século XIX na Amazônia. A condição de soldado, 

inicialmente vista como possibilidade ou garantia de liberdade, revelava-se precária, 

impelindo o escravo fugitivo a escapar uma segunda vez, agora na qualidade de desertor 

militar. A sua posterior prisão e confissão apontam evidencias ainda maiores da 

gravidade da questão, levando em conta que o embuste caíra por terra sob o peso da 

possibilidade de uma nova arregimentação militar. Raphael voltaria à condição de 

cativo em um mundo de forte precarização da liberdade de homens e mulheres livres, 

onde as linhas entre a liberdade e a escravidão eram tênues, com fronteiras móveis e 

infortúnios muitas vezes semelhantes
2
. 

Tendo em vista o caso sumarizado acima, buscaremos discutir algumas 

dimensões das relações e alianças complexas tecidas entre escravos e regatões no 

território amazônico oitocentista. Para tanto, far-se-á necessária uma discussão sobre 

algumas facetas do pequeno comercio fluvial pelos rios e cidades amazônicas, além do 

estudo de sua relação ambígua com autoridades e populações subalternizadas, em 

especial mulheres e homens escravizados. O recorte se concentrará entre as décadas de 

1850 e 1860, período no qual as movimentações de embarcações entre Pará e Amazonas 

se acentuaram com a criação da nova província e a abertura da navegação a vapor.  

A documentação policial que nos deu o exemplo de Raphael apresenta poucos 

livros “sobreviventes” para o período em tela (principalmente no que se refere ao 

Amazonas), e como alternativa será feito um exercício de cruzamento com outras 

fontes, especialmente periódicos, que podem ajudar a pensar melhor o contexto, além de 

sugerir outros problemas sobre a trajetória dos atores sociais aqui investigados. Afinal 

de contas, qual o teor dos arranjos sociais tecidos entre regatões e escravos? Como eram 

estabelecidos seus diálogos e conflitos? Como entender a complexidade de suas 

presumíveis alianças? 

 

 

Floresta ao retalho: comércio fluvial na rota de fugitivos 

                                                           
2
 Sobre a ideia de “precarização de liberdade” ver: CHALHOUB, Sidney. A força da escravidão: 

ilegalidade e costume no Brasil oitocentista. Companhia das Letras: São Paulo, 2012; e SAMPAIO, 

Patrícia Melo. Africanos e índios na Amazônia: experiências de precarização da liberdade. In: SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL AMÉRICA: PODER, CONFLICTO Y POLÍTICA, 2011. 
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No século XIX o comércio de regatão não era novidade nos rios e canais 

amazônicos. Segundo José Alípio Goulart, sua presença remontava ao período colonial, 

herança portuguesa de antigos mascates que mercadejavam ao retalho no reino, 

alcançando lugares distantes de centros distribuidores de bens de consumo. Na 

Amazônia a atividade seguia uma lógica bastante semelhante, mas ao invés de 

andarilhos de trilhas terrestres os regatões tornaram-se hábeis navegadores de caminhos 

fluviais. Sua atuação tinha base em trocas entre produtos naturais (sobremaneira 

extrativistas) e quinquilharias, como tecidos, calçados, utensílios domésticos, facões, 

terçados, entre outros provimentos criadores de novas necessidades e usos entre as 

populações contatadas. Seus circuitos davam fôlego e capilarizavam atividades 

econômicas pelo interior amazônico, aproveitando especificidades pré-existentes da 

produção e do trabalho locais. Eram muitas vezes os primeiros a alcançarem áreas 

distantes e ainda não tocadas pela presença do Estado, o que lhes trazia recorrentes 

acusações de trapaça ou ferimento da moral de “selvagens”, a quem vendiam 

mercadorias de valor ínfimo em troca de valiosas drogas da floresta
3
. Não por acaso, os 

regatões tinham uma relação dúbia com as autoridades, pois se de um lado eram agentes 

que levavam o comércio (e supostamente a civilização) aos mais distantes rincões, por 

outro eram acusados de explorar e desviar as populações do interior dos projetos 

desejados pelas províncias. Como assevera Monteiro (1958, p. 23-24)
4
, podemos 

destacar duas visões opostas, uma que os atacava “[...] como causa e origem de 

explorações e sangrias da economia do ribeirinho e da fazenda estatal”, e outra que os 

desculpava como “[...] pertinaz e frequente varador de meandros”. 

O Deputado Aureliano Cândido Tavares Bastos, conhecido por seu engajamento 

na questão da abertura internacional da navegação na bacia amazônica, era um dos que 

refletia sobre a problemática do regateio e deixava entrever os dilemas dos discursos 

oficiais. Embora salientasse a “espoliação” que os mascates impingiam aos indígenas e 

a outros habitantes das matas, afirmava que a prosperidade da região dependia de suas 

atividades, que ao invés de serem importunadas com pesada carga de impostos, 

                                                           
3
 Conferir referências sobre os índios Uauassú e Apucahan, interlocutores da expedição de João Martins 

da Silva Coutinho ao rio Purus em 1862, que habilmente teciam negócios com regatões. Tal exemplo, 

assim como outros subsídios concernentes, podem ser encontrados em CARDOSO, Antonio Alexandre 

Isidio. Nos meandros da história rio Purus: problemáticas de alteridade e os mundos do trabalho no século 

XIX. In: AMOROSO, Marta; SANTOS, Gilton Mendes dos (Orgs.). Paisagens ameríndias: lugares, 

circuitos e modos de vida na Amazônia. São Paulo: Terceiro Nome, 2013. 
4
 MONTEIRO, Mário Ypiranga. O Regatão: notícia histórica. Manaus: Sérgio Cardoso & Cia Editores, 

1958. 
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deveriam ser desoneradas e incentivadas. Afirmava que as canoas de regatão “[...] eram 

indispensáveis naqueles desertos imensos”, mesmo que em seus giros firmassem 

contatos indesejáveis aos olhos de muitos (BASTOS, 1937, p. 356)
5
. 

A visão do deputado não deve ser lida isoladamente, pois entrava em sintonia 

com os titubeantes e contraditórios posicionamentos do Estado, que vacilava entre 

assentir e/ou proibir a atividade. Em 1850, por exemplo, a Resolução n°182 aprovada 

pela Assembleia Provincial do Pará proibia o comércio de regatão, aplicando pesadas 

multas aos refratários. Já em 1853 a recém-criada Província do Amazonas, herdeira da 

legislação paraense, sancionaria a Lei n°19 que tornaria legal o regateio em seus rios e 

canais. Pouco tempo mais tarde, em 1854, o então presidente da Província do Pará, 

Sebastião do Rêgo Barros, revogaria a Resolução proibitiva n°182, aprovando a Lei 

n°246 que legalizava novamente a atuação dos mascates fluviais (GOULART, 1968)
6
. 

Após tantas idas e vindas, em 1856 seria finalmente organizado um Regulamento que 

guiaria as atividades dos regatões, isto que no tange ao território do Amazonas. O 

código era uma extensão da Lei n°19 que havia tornado legais os mascates fluviais na 

província, mas agora acrescida de muito mais minudencia, cobrando impostos, licenças, 

matrículas das embarcações e tripulantes, estipulando multas, dentre vários outros 

mecanismos de controle fiscal e vigilância. Chama atenção no Regulamento as várias 

referências restritivas ao trato com escravos e fugitivos, indícios das suspeitas que 

recaíam sobre os variados contatos contraídos pelos comerciantes no interior amazônico 

(ESTRELLA DO AMAZONAS, 1856, p. 137-138)
7
.  

Tais desconfianças não existiam à toa. Eram conhecidas das autoridades as 

relações existentes entre regatões e os mocambeiros do Baixo Amazonas, que nutriam 

com os comerciantes sociabilidades que extrapolavam tratos eminentemente 

econômicos. Como os mascates fluviais tinham o hábito de subir os rios para 

alcançarem áreas distantes, ansiando mais fregueses, havia sempre a possibilidade de 

cruzamento com transgressores ou com comunidades ilegais de fugitivos pela floresta. 

Essa probabilidade era reforçada pelas crescentes fugas de escravos, que no século XIX, 

especialmente no decorrer e logo após o movimento cabano, tornaram-se “[...] processo 

                                                           
5
 BASTOS, A. C. Tavares. O Vale do Amazonas: a livre navegação do Amazonas, estatísticas, produção, 

comércio, questões fiscais do vale do Amazonas. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. 
6
 Cf. Anexos de documentos, a partir da página 165 na obra de GOULART, José Alípio. O Regatão 

(mascate fluvial da Amazônia). Rio de Janeiro: Secretária de Cultura do Acre, 1968. 
7
 ESTRELLA DO AMAZONAS. Barra do Rio Negro: Typographia de M. S. Ramos, n. 137-138, p. 1-4, 

15 mar. 1856. Laboratório de História da Imprensa do Amazonas (LHIA). [digitalizado].  
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contínuo, rotineiro, incontrolável” (SALLES, 1971, p. 208)
8
. Os inúmeros mocambos 

das áreas do Turiaçu-Gurupi, Macapá, Mocajuba, Trombetas, entre outros rios e 

localidades, eram alvo de severas refregas que buscavam combater os “focos de 

criminosos” (GRÊMIO..., 1859)
9
, classificação extensiva também aos seus cumplices 

ou facilitadores. Apesar das sucessivas e graves reprimendas, de acordo com estudos de 

Eurípedes Funes e Flávio Gomes, muitos mocambos conseguiram alcançar alguma 

longevidade e “sucesso”, constituindo uma econômica mista de produção extrativista e 

de pequena lavoura que firmava negócios com regatões (além de outros personagens), 

que além de estabelecerem relações comerciais podiam alertar com antecedência sobre 

ataques planejados em nível oficial
10

. Acompanhando reflexões de Goulart (1968, p. 

157) é interessante salientar que: 

 

O maior comércio praticado por aqueles negros, porém, era com os regatões 

que navegavam pelos rios que corriam nas proximidades dos quilombos, 

máxime com aqueles mercandantes que cortavam as águas do Trombetas. O 

sucesso dos regatões junto aos quilombolas, advinha do fato de não interessar 

àqueles fossem estes tidos como marginalizados, como uns out-laws 

periodicamente acossados pelos poderes governamentais. Até, ao contrário, 

para maior garantia do rendoso comércio que com os negros mantinham, tais 

mercadores nômades transmitiam-lhes preciosos informes, notadamente em 

torno dos movimentos de perseguição aos mocambistas, ordenados pelo 

governo. 

 

As ações dos regatões reforçavam elos materiais que ajudavam a sustentar 

economias clandestinas. Ao passo que legisladores organizavam todo um aparato para 

fiscalizar e punir seus cúmplices, regras contrárias, negociações subversivas e barganhas 

ilegais eram costuradas em conversas anônimas pela floresta, precarizando o alcance do 

controle dos regulamentos e das leis. A importância desses arranjos evidenciava o 

posicionamento de alianças complexas tecidas entre escravos e regatões, que 

apresentavam convergências de interesses em ocasiões determinadas, abrindo canais de 

diálogo que se organizavam em detrimento dos ditames oficiais. Havia, nesse sentido, 

um processo de criação de redes de sociabilidades, compondo as tintas de um Eldorado 

onde os deserdados e perseguidos colocavam em xeque a ordem vigente, construindo 

outros meios de sobrevivência e liberdade. 

                                                           
8
 SALLES, Vicente. O negro no Pará. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas; Universidade Federal 

do Pará, 1971. p. 208. 
9
 GRÊMIO Literário Português de Belém-PA. Gazeta Official, n. 214, p. 2, 25 set. 1859. 

10
 Cf. FUNES, Eurípedes A. Nasci nas matas, nunca tive senhor: história e memória dos Mocambos do 

Baixo Amazonas. 1995. Tese (Doutorado em História)–USP, São Paulo, 1995; e GOMES, Flávio dos 

Santos. A Hidra e os pântanos: quilombos e mocambos no Brasil (sécs. XVII-XIX). 1997. Tese 

(Doutorado em História)–UNICAMP, São Paulo, 1997. 
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Escravos fugidos e o deslocamento de fronteiras na Amazônia 

 

Na segunda metade do século XIX o território amazônico vivenciou um 

significativo deslocamento de fronteiras
11

. Após a criação da Província do Amazonas 

(1850) e a inauguração da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas (1853), 

o fluxo de pessoas engrossou no sentido das cabeceiras, subindo a calha principal do 

Solimões e seus tributários. Estava em processo a conformação de uma larga frente 

expansão que subiria os rios em busca de devassar suas potencialidades econômicas
12

. 

Os principais alvos seriam Purus, Juruá e Madeira, artérias principais de interiorização 

de várias empreitadas. Não por acaso, algumas décadas mais tarde, esses caminhos 

fluviais e seus afluentes seriam os mais buscados por exploradores, migrantes e 

expedições oficiais, áreas atrativas por liderarem a produção de borracha da bacia 

amazônica. Trocando em miúdos, consideramos que dinâmicas socioeconômicas 

internas tiveram importante papel na estruturação do deslocamento de fronteiras puxado 

pelo rush gumífero, que não “desencantou” exclusivamente por conta da demanda 

internacional do produto. 

A leitura desse cenário não passava ao largo dos conhecimentos e experiências 

das populações amazônicas, que não estavam alheias ao processo. O frenesi das novas 

movimentações de pessoas e mercadorias era publicizado em editoriais de periódicos, 

que dedicavam largo espaço em suas colunas para falar do fluxo de vapores e seus 

                                                           
11

 O sentido empregado para o conceito de Fronteira neste projeto extrapola a ideia de simples linha 

divisória entre estados/regiões, incluindo também as disputas dos projetos sociais na conformação da 

territorialidade. “Entende-se, portanto, que para além das simples delimitações territoriais existem 

fronteiras de sentido, localizadas em meio aos conflitos entre projetos sociais que disputam o espaço, 

numa tentativa de satisfazer seus intentos”. Para mais subsídios ou exemplos da utilização da categoria 

conferir: OLIVEIRA FILHO, João Pacheco de. O caboclo e o braço. In: SILVEIRA, Ênio et al. 

Encontros com a civilização brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979; VELHO, Otávio 

Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato. São Paulo: DIFEL difusão editorial S/A, 1979; 

VOLPATO, Luíza Rios Ricci. A conquista da terra no universo da pobreza: formação da fronteira oeste 

do Brasil. São Paulo: Hucitec, 1987; FOUCHER, Marilza A. de Melo. La politique d´occupacion dans 

l´Amazonie occidentale: le cas de l´Acre. Paris: These de doctorat de troisieme cicle - Paris III: Institut de 

Hautes Etudes de l´Amerique Latine, 1988; VALCUENDE, José Maria (Coord.). História e memória das 

três fronteiras: Brasil, Peru e Bolívia. São Paulo: EDUC, 2009. 
12

 José de Souza Martins entende “Frente de Expansão” como fenômeno demográfico que guarda sua 

historicidade em estreito contato com a definição de fronteira. No caso do surto extrativista no século 

XIX na Amazônia, também estudado por Martins, a população passou a se deslocar para áreas de forte 

atuação da empresa extrativista, mas não simplesmente como “massa” trabalhadora, e sim enquanto 

agentes que também ajudavam a estabelecer (e até ressignificar) a Frente de Expansão. Ver: MARTINS, 

José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Contexto, 2009. 
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passageiros. O Estrella do Amazonas, folha da Cidade da Barra, era um dos que via com 

otimismo os primeiros desenhos da Frente de Expansão. Ao tratar, por exemplo, da 

chegada do Vapor Rio Negro em 1854, alardeou o desembarque de seus inúmeros 

passageiros, entre os quais havia muitos desejosos de  

 

[...] fixar residência nesta Província, abrindo casas de comercio, ou 

aplicando-se a extração de borracha, que é abundantíssima, como se sabe, em 

muitos lugares dela, e alcança hoje um elevado preço. (ESTRELLA DO 

AMAZONAS, 1854, p. 2)
13

.  

 

Interessante notar que os elogios do periódico se transmutavam em apreensão 

quando “outros” personagens apareciam entre as mesmas movimentações. Tanto é que 

alguns anos depois da notícia acima referenciada a subida dos rios já não era analisada 

rigorosamente sob o mesmo prisma positivo. O rio Purus era um dos caminhos fluviais 

que contribuía para a concatenação desse clima de tesões, em 1858 já era classificado 

pelo Estrella do Amazonas (1858, p. 4)
14

 como um “Teatro de Atrocidades”, devido a 

“[...] imensidade de pessoas que todos os anos ali se reúne em número de quase mil [...] 

para extração de castanha, estopa, óleo, salsa, faturação da manteiga e peixe” 

proporcionando “[...] toda a sorte de distúrbio contra a propriedade e a segurança do 

cidadão pacífico e laborioso”. 

A mobilidade dos envolvidos em empresas extrativistas passava a ser vista com 

ressalvas. O deslocamento constante dos extratores de drogas, regatões e demais 

exploradores, aproximava-os dos costumes “incultos” nômades dos indígenas, 

dificultando o controle de seus fluxos nas áreas com rarefeita presença do Estado
15

. A 

incorporação do deslocamento de fronteiras em rotas de fugitivos era outra faceta 

preocupante do problema. Existem indícios dessa tendência em extratos policiais e 

anúncios de fuga de escravos, como no caso de Antônio Fernandes, “[...] idade de 25 a 

30 anos, pouco mais ou menos, bastante reforçado, beiços grossos, pescoço curto”, 

evadido da padaria de seu senhor João Antônio Henriques, residente em Belém, que 

afirmava “com toda certeza” que o fujão estava no Amazonas, por já ter sido visto nos 
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 ESTRELLA DO AMAZONAS. Barra do Rio Negro: Typographia de M. S. Ramos, n. 96-97, p. 2, 18 

jul. 1854. Laboratório de História da Imprensa do Amazonas (LHIA). [digitalizado]. 
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 ESTRELLA DO AMAZONAS. Barra do Rio Negro: Typographia de M. S. Ramos, n. 302, p. 4, 26 jun. 

1858. Laboratório de História da Imprensa do Amazonas (LHIA). [digitalizado]. 
15

 Sobre os malfadados projetos oficiais em tentar fixar e controlar os trabalhadores conferir o relatório do 

Presidente da Província do Amazonas Adolfo de Barros Albuquerque Lacerda:  AMAZONAS 

(Província). Presidente (1864-1865: A. B. Albuquerque Lacerda). Relatório... Manaus, 1out. 1864. 

Disponível em: <http: brazil.crl.edu/bsd/bsd/73/000042.html >. Acesso em: 28 mar. 2015.  
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“[...] arredores da fazenda do seu primeiro sr. José Coelho de Abreu” (DIÁRIO DO 

GRAM-PARÁ, 1857, s.p.)
16

. Com direcionamento semelhante seguiu também “[...] um 

preto escravo marinheiro de nome Felipe, de nação Congo, idade 42 anos, estatura 

regular, pouca barba, vestido com calça e camisa azul e barrete de marujo”, embarcado 

no Vapor Marajó ilegalmente passando-se por tripulante, seu senhor rogava “[...] aos 

capitães do mato” sua captura (DIÁRIO DO GRAM-PARÁ, 1857)
17

. Já no rio Purus, 

foram capturados “Sátiro, cafuzo de 26 anos, pouco mais ou menos, natural da cidade 

de Óbidos [...] e Cyriaco, também cafuzo de 35 anos, pouco mais ou menos, natural de 

Moju da província do Pará” (ESTRELLA DO AMAZONAS, 1858, p. 4)
18

.  

É possível afirmar através do exame desses e de outros exemplos congêneres 

que a orientação de várias rotas de fuga estavam em sintonia com a frente de expansão, 

acompanhando a tendência geral dos deslocamentos e demonstrando que os 

transgressores não estavam alheios a uma leitura acurada do contexto. Dentro da 

percepção dessa conjuntura favorável figuravam os regatões, grandemente interessados 

em incrementar seus negócios alargando redes de sociabilidade e exploração, que os 

alçava a condição de interlocutores de fugitivos. Por isso, para os que almejavam subir 

os rios era fundamental possuir algum traquejo com as rotas fluviais da miríade de 

embarcações que mascateavam pelo interior amazônico. Tal habilidade era 

compartilhada num cotidiano de barganhas e trocas que incluía escravos crioulos e/ou 

“ladinos”, como “Marcelino, preto retinto, alto, sem barba, desdentado, olhos pequenos, 

44 anos” e “Manoel, 50 anos, preto fulo, estatura regular, olhos grandes, pouca barba”, 

ambos cativos fugidos da casa de João da Silva Miranda, de Belém, que alertava sobre a 

possibilidade dos fujões andarem se passando por “forros nos barcos que navegam no 

interior da Província”, recomendando aos mestres e patrões (incluso, regatões) bastante 

atenção aos  “signaes” estampados no anuncio do Diário do Gram-Pará (1860)
19

.  

Já para o senhor Manoel Gonçalves Meninea Netto, residente na Vila de 

Mazagão, não restava dúvida que seu escravo Vencislau, “[...] carafuz, 28 anos de 

idade, estatura além da ordinária, cheio de corpo, cara larga e grande, de fala rápida e 

um tanto fanhosa”, havia fugido para o Porto de Moz, onde teria se matriculado 
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 DIÁRIO DO GRAM-PARÁ. [Belém]: Typ. do Diario do Gram-Pará, 31 dez. 1857. Biblioteca Pública 

Arthur Viana, setor de microfilmes. Rolo 01, jun./dez. 
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 DIÁRIO DO GRAM-PARÁ. [Belém]: Typ. do Diario do Gram-Pará, 6 out. 1857. Biblioteca Pública 
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 ESTRELLA DO AMAZONAS. Barra do Rio Negro: Typographia de M. S. Ramos, n. 313, p. 4, 15 

dez. 1858. Laboratório de História da Imprensa do Amazonas (LHIA). [digitalizado]. 
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 DIÁRIO DO GRAM-PARÁ. [Belém]: Typ. do Diario do Gram-Pará, 19 abr. 1860. Biblioteca Pública 
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ilegalmente como tripulante do barco de Severino Diniz de Souza. O proprietário 

rogava à polícia “a capturação de seu escravo”, comprometendo-se a pagar todos os 

possíveis dispêndios de sua busca (DIÁRIO DO GRAM-PARÁ, 1861, s.p.)
20

. Ainda 

tratando da região do Cabo Norte também fora registrada a escapada de nove escravos e 

escravas de Pedro Rodrigues de Macedo Barata, da Vila de Curuçá, que teriam furtado 

uma canoa grande para empreenderem fuga juntos, embarcação “[...] com toldo de 

palma, mastro branco, proa e gurupés preto”, pertencente a Cândido Barbosa de Lima, 

comerciante de “[...] secos, molhados e fazendas” (DIÁRIO DO GRAM-PARÁ, 1861, 

s.p.)
21

.  

Como se vê, os conhecimentos para navegar as “águas bravas” passavam não 

somente pela habilidade de manejar canoas, mas também pela tessitura de contatos e 

itinerários no bojo dos crescentes fluxos que ganhavam a bacia amazônica
22

. A lida 

rotineira com os regatões trazia aos fregueses contatados, incluindo escravos, a 

mensuração de rotas, negócios e barganhas, além de outras referências que poderiam ser 

úteis em ocasiões de fuga. Esses talvez tenham sido os arrazoados do “creoulo” 

Celestino, “idade de 40 a 50 anos, pouco mais ou menos, bastante alto, magro, pouco 

retinto (acarafuzado)”, também fugido da padaria João Antonio Henriques, residente em 

Belém, que suspeitava que o escravo estava navegando pelos “sertões” passando-se por 

negociante “de cabo de canoa” (ou seja, mascate fluvial), intitulando-se “mestre José” e 

dizendo-se forro (DIÁRIO DO GRAM-PARÁ, 1860)
23

.  

A possível incorporação do papel de regatão por parte do cativo nos deixa 

entrever a estreiteza entre suas experiências na floresta e o mundo dos giros comerciais 

pelo interior amazônico. Celestino passava por livre tornando-se “mestre José”, 

disfarçando-se nos circuitos de regateio para ganhar legitimidade como forro, 

aproveitando-se do precário alcance da fiscalização e da imensidade de rios e matas 

                                                           
20
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para construir seus espaços de liberdade. A elaboração dessas práticas era pensada como 

discurso oculto no fazer-se de várias formas de resistência, escamoteadas em diálogos e 

aprendizados cotidianos, tendo intima relação com as alianças complexas tecidas entre 

subalternos
24

. Escravos e regatões tiveram sua parcela de participação nesse 

emaranhado de experiências, forjando novas facetas e ressignificando o deslocamento 

de fronteiras das terras amazônicas no século XIX.  

 

 

Considerações finais 

 

Subdelegacia da Freguesia de Alvellos 

23 de fevereiro de 1874 

Illm° Exm° Senr 

Por este vapor remeto ao Illm° Senr Dr. Chefe de Polícia dois desertores do 

antigo corpo provisório desta cidade [...] Tenho capturado três escravos 

fugidos que aqui se achavam a muitos anos e continuo na diligencia de 

prender os mais que aqui existem. Repito o meu pedido feito a V. Exª em 

meu ofício de 27 do passado, de armamento e munição para facilitar 

diligencias do serviço público com a captura de fugitivos e desertores [...] 

Manuel Vicente do Couto 

Subdelegado de Polícia (AMAZONAS, 1874, s.p.)
25

. 

 

A longevidade da presença de escravos fugidos e desertores radicados em rios, 

lugarejos e povoados amazônicos era vista com preocupação pelas autoridades. O 

Subdelegado de Alvellos, deixava o referido problema claro ao Chefe de Polícia do 

Amazonas, comunicando-lhe a captura de sujeitos que se achavam há muitos anos longe 

do domínio de seus senhores. Talvez ele se perguntasse sobre as artimanhas ou 

sortilégios utilizados por esses personagens para conseguir subsistir e fugir tanto tempo 

dos mecanismos de vigilância, questão que também perseguimos no presente estudo. 

Entre os variados constructos de luta contra a escravidão e o trabalho 

compulsório na Amazônia estavam as fugas e as redes de relações com outros atores 

sociais, que punham o mundo de ponta-cabeça e muitas vezes ajudavam a fortalecer os 

projetos dos “de baixo”
26

. Aqui nos debruçamos de maneira sumária sobre alguns dos 
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 Sobre a ideia dos “discursos ocultos”, conferir: SCOTT, James C. A dominação e a arte da resistência: 

discursos ocultos. Lisboa: Letra Livre, 2013. 
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 AMAZONAS. Livro da Secretaria de Polícia do Amazonas (expedidos). Manaus, 1874. Arquivo 

Público do Estado do Amazonas (APEA). [manuscrito]. 
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possíveis inter-relacionamentos entre escravos e regatões, que vivenciaram estreitos 

contatos e protagonizaram episódios de cooperação e conflitos. Diante de seus vínculos 

vislumbramos a conformação de tensas alianças complexas, que tinham base no 

encontro de demandas, sintonizadas de acordo com regras e arranjos enredados em 

ocasiões de fugas e/ou negócios. Consideramos que na segunda metade do século XIX 

seus tratos foram favorecidos, especialmente após o fortalecimento da frente de 

expansão extrativista que coincidia com o progressivo desmoronamento da instituição 

escravista no Império. Tendo em conta tal contexto, nosso principal foco foi apresentar 

algumas facetas de suas experiências em meio ao deslocamento de fronteiras. 

É preciso salientar, por fim, que outros personagens também estavam envolvidos 

nessa trama, como as populações indígenas, que também manobravam em meio as 

transformações históricas em curso. Esse fator desnuda a problemática ora abordada 

como eminentemente relacional, já que não é possível atacá-la apenas isolando seus 

agentes, que também devem ser lidos em suas conexões e consonâncias. 
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Independência e código criminal: prisões como modernidade  

 

A palavra “prisão” num contexto parece estar presente em toda a história das 

sociedades ocidentais e ao longo do tempo ganhou sentidos diversos. No século XIX 

num contexto penitenciário e dentro de um projeto civilizatório responde especialmente 

a uma lógica de segregação das interações sociais e isolamento para que assim o preso 

possa refletir sobre seus atos e ser punido. 

Nem sempre as prisões foram a penalidade por excelência, de modo que se 

levarmos em consideração os seus usos durante a antiguidade perceberemos que as 

penalidades eram executadas baseadas em princípios corretivos e não penais, ou seja, 

com a prisão buscava-se assegurar a integridade física do preso até o julgamento e 

aplicação da pena, interessante notar que nesse momento não é possível definir os tipos 

de estabelecimentos nos quais o apenado era mantido
1
. 

Durante o século XIII, ao analisar as mudanças na agressividade, Elias (2011)
2
 

afirma que não havia um poder social punitivo definido e em um contexto de guerra e 

prisão dos vencidos em batalha, destaca que o único medo que poderia haver era 

exatamente o de estar do lado do vencido por um adversário mais forte, pois dentro 

dessa relação o que imperava eram as explosões de crueldade, da qual ninguém estava 

excluído. Para Elias (2011) o prazer de matar e torturar era socialmente permitido. 

Segundo o autor: 
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Bragança. E-mail: joaovictorsilva17@hotmail.com  
1
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O que, por exemplo, devia ser feito com prisioneiros? Era pouco o dinheiro 

nessa sociedade. Se os prisioneiros podiam pagar e, além disso, eram 

membros da mesma classe do vitorioso, exercia-se certo grau de contenção. 

Mas, os outros? Conservá-los vivos significava alimentá-los. Devolvê-los 

significava aumentar a riqueza e o poder de luta do inimigo. [...]. De modo 

que os prisioneiros eram mortos ou devolvidos tão mutilados que não 

prestavam mais para o serviço de guerra ou trabalho. (ELIAS, 2011, p. 185). 

 

Durante a idade média temos o avanço da prisão de Estado e a prisão 

eclesiástica, baseadas no princípio de custódia, meditação e penitencia. Ao fazer um 

balanço historiográfico para compreender as origens da pena de prisão, Chiaverini 

(2009)
3
 destaca as questões que envolviam os conflitos de interesse e o surgimento de 

leis que resguardavam direitos sobre o feudo, a ideia de paz social e o medo. Segundo 

Chiaverini (2009, p. 19): 

 

Com a descentralização do poder político, o sistema de punição estatal se 

tornou impraticável, passando a existir a lei do feudo e a pena pecuniária. A 

ausência de um poder central forte permitia que qualquer conflito de 

interesses ameaçasse a paz social, na medida em que parentes e súditos eram 

automaticamente envolvidos nesses conflitos. ‘A principal dissuasão para o 

crime era o medo da vingança pessoal da parte injuriada. O crime era visto 

como uma ação de guerra’.  

A preocupação básica do direito penal, portanto, passou a ser a preservação 

da paz, conseguida através da arbitragem privada e da imposição de fianças. 

A composição pecuniária e a fiança foram os métodos de punição preferidos 

na Idade Média, mas foram gradativamente substituídos pela punição 

corporal e a pena de morte, que, por sua vez, em torno do século XVII, 

cederam espaço à prisão. Essas mudanças nos métodos punitivos têm relação 

direta com as diferentes fases do desenvolvimento econômico e social. 

 

A Igreja é uma importante instituição a desenvolver um sistema punitivo, 

durante a Idade Média, baseado no encarceramento, adotando o confinamento 

individual como pena, na qual estas possuíam um caráter de penitência e meditação. 

Para Bittencourt (2001)
4
 esse sistema entre outras coisas visava a regeneração pelo 

remorso e arrependimento, com sofrimento, solidão, mutilação e outros meios pelos 

quais a alma do delinquente se purificaria do pecado. Nesse sentido, o surgimento do 

Santo Ofício da Inquisição, por exemplo, estava ligado à necessidade de criação de um 

poder punitivo, para combater o crescente número de infiéis no início do século XIII. 
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Em “Medo, reverência e terror: reler Hobbes hoje”, o historiador Ginzburg 

(2014)
5
 fala da atualidade do terror e chama o leitor a um olhar à distância, através 

daquilo que ele define como “luneta invertida”, para isso ele recorre a obra do teórico 

inglês Thomas Hobbes para demonstrar aspectos relativos ao medo, aos elementos da 

lei, o estado de natureza e o surgimento do Estado. Sobre o estado de natureza, assevera 

Ginzburg (2014, p. 16): 

 

Em tal estado, os homens são substancialmente iguais e têm os mesmos 

direitos (entre os quais o de ofender e de se defender): por isso vivem numa 

condição de guerra perene, de ‘desconfiança geral’, de ‘medo recíproco’. Eles 

saem dessa situação intolerável renunciando a uma parte dos próprios 

direitos: um pacto transforma uma multidão amorfa num corpo político. 

Nasce assim o Estado, aquele que Hobbes chamará Leviatã. 

 

Ao avançar em sua análise sobre a obra de Thomas Hobbes, o autor destaca 

aspectos importantes naquilo que se referia a religião e o surgimento do Estado 

moderno, de modo que para Ginzburg (2014), não há em Hobbes a intenção de destruir 

a religião vista como imaginação, mas compreender a partir da formulação de um 

paradoxo apresentado por Tácito, como “a religião, fruto do medo e da imaginação 

humana, pode funcionar”. 

 

Portanto, seja no caso da origem da religião, seja no da origem do Estado, 

encontramos no início o medo (feare) e, no fim, como resultado a sujeição ou 

reverência (awe). No meio, a ficção, que se impõem aqueles que a criaram 

uma realidade: ‘Está é a fundação daquele grande Leviatã, ou melhor, para 

falar com mais reverência, daquele Deus mortal a quem, abaixo do Deus 

imortal, somos devedores de nossa paz e defesa’. (GINZBURG, 2014, p. 26).  

 

Percebemos, portanto, uma relação direta entre Estado e religião, entre medo e 

reverência, entre lei e punição. Nesse contexto, Bittencourt afirma que haverá um longo 

processo de transição e dessacralização da punição entre os séculos XV e XVIII, 

restando em muitos casos de resquícios feudais e católicos, produtos dessa “mística” ou 

imbricamento do surgimento do Estado moderno e a força da religião e da igreja 

católica durante a idade média. 

A privação da liberdade, como pena por excelência parece corresponder aos 

séculos XVIII e XIX, processo que possui intrínseca relação com as revoluções da 

época, principalmente com os ideais do liberalismo. Neste contexto, serviam como 

prisões, segundo Bittencourt (2001, p. 7): 
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Os lugares que mantinham os acusados até a celebração do julgamento eram 

bem diversos, já que naquela época não existia ainda uma arquitetura 

penitenciária própria. Os piores lugares eram empregados como prisões: 

utilizavam-se horrendos calabouços, aposentos frequentemente em ruínas ou 

insalubres de castelos, torres, conventos abandonados, palácios e outros 

edifícios. 

 

Para Foucault (2012)
6
, os séculos XVIII e XIX foram marcados por discussões e 

reformas de caráter penitenciário nos Estados Unidos e na Europa, imbuídos num ideal 

de modernidade. Segundo Foucault (2012, p. 13): 

 

É a época em que foi redistribuída na Europa e nos Estados Unidos, toda a 

economia do castigo. Época de grandes ‘escândalos’ para a justiça 

tradicional, época dos inúmeros projetos de reformas, nova teoria da lei e do 

crime, nova justificação moral ou política do direito de punir; abolição das 

antigas ordenanças, supressão dos costumes; projetos ou redação de códigos 

‘modernos’: Rússia, 1769; Prússia, 1780; Pensilvânia e Toscana, 1786; 

Áustria, 1788; França, 1791, Ano IV, 1808 e 1810. Para a justiça penal, uma 

nova era.  

 

Os debates sobre reformas prisionais que ocorreram durante os séculos XVIII e 

XIX na Europa e nos Estados Unidos impulsionaram a construção de instituições de 

caráter penitenciário, tais como cadeias e casas de correção sob um discurso de 

reinserção do criminoso à sociedade, que seria alcançado através da privação da 

liberdade e do hábito do trabalho, representando uma maneira moderna de resolver 

questões criminais em oposição ao suplício e as antigas e obsoletas Ordenações, sendo 

assim, a construção de cadeias representava modernização e urbanização, ainda que as 

condições de vida dos presos não fossem favoráveis. 

Nesse ponto é importante destacar que os termos “penitenciária”, ou mesmo 

“reforma prisional” são datados e fazem parte de um projeto civilizatório que abarca o 

século XIX, conforme afirmamos anteriormente. Sá (1996)
7
 destaca nesse contexto o 

modelo prisional adotado na Filadélfia (EUA) em 1790, onde a principal característica 

era a total reclusão do preso durante o período de condenação, restando o exame de 

consciência dentro de uma arquitetura de isolamento dos demais indivíduos.  

                                                           
6
 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 40. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 

7
 SÁ, Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos: origens e reflexões sobre a pena privativa de liberdade. 

Juiz de Fora: UFJF, 1996. 
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No caso europeu do século XIX, Rego (2004)
8
 evidencia questões importantes 

dentro de uma conjuntura sociológica, onde a questão legal da pena nem sempre é 

respeitada e obedece a uma série de arbítrios, para a autora a prisão das classes 

“perigosas” corresponde aos anseios de uma elite dirigente que ao defender e impor 

ideais democráticos, vê na pena de prisão uma forma de controle social dentro de uma 

lógica elitista de defesa da propriedade privada. 

Para a autora são impostos sentidos sociais as diferentes formas de 

encarceramento e distingui estas de acordo com seus sentidos, que podem ser os de 

neutralização, de diferenciação social ou ressocialização e, por fim, o de autoridade, o 

que visa afirmar uma relação de poder
9
. Para Rego no contexto francês tipos de espaço 

prisional são estabelecidos visando corresponder as formas de encarceramento. Segundo 

a autora: 

 

Três tipos principais de espaço prisional, na França, são por Combessie 

identificados. O primeiro é a delegacia, que acolhe os presos provisórios. A 

penitenciária, denominada na França por maison centrale, é o segundo tipo 

de espaço ‘destinado ao condenado à pena de reclusão, em regime fechado’. 

Neste caso, dois modelos de penitenciária representam tipos ideais clássicos: 

o da Pensilvânia e o de Auburn, baseados no sistema de isolamento 

individual do preso. 

Além da delegacia e da penitenciária, existem também as modalidades de 

reclusão que chamamos de prisões-albergues que abrigam presos em regime 

semiaberto, nas quais os presos saem para trabalhar de dia e ali retornam para 

dormir. Ou ainda o livramento condicional, às vezes em forma de prisão 

domiciliar. (REGO, 2004, p. 230).  

 

Esse panorama nos ajuda a compreender a lógica e o contexto próprios da 

emergência prisional no Grão-Pará entre 1830 e 1845, no âmbito da Cabanagem. Ainda 

que o tema que propomos tratar neste artigo fuja ao contexto do processo de 

emancipação política do Brasil, o debate sobre o referido período faz-se mister para que 

se possamos melhor visualizar as dinâmicas sociais desencadeadas a partir deste 

momento no Grão-Pará, por tratar-se de um século onde o Império Brasílico 

                                                           
8
 REGO, Isabel Pojo. Sociologia da prisão. Sociedade e Estado, Brasília, v. 19, n. 1, jan./june 2004. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922004000100011>. 

Acesso em: 25 maio 2016.  
9
 No caso paraense durante o processo de adesão do Pará a Independência em 1823 e seus respectivos 

desdobramentos, José Alves Junior (2013), destaca que a perseguição política àqueles que resistiram a 

adesão em uma clara manifestação de lusofobismo culminou em uma noite de intensos distúrbios entre os 

dias 15 e 16 de outubro de 1823, denotando uma espécie de encarceramento por autoridade, seguida de 

um massacre em massa. Segundo Alves Junior (2013, p. 36) “Alarmado com tais acontecimentos, Batista 

Campos solicitou a intervenção de Grenfell, que ordenou a prisão de todos os indivíduos encontrados nas 

ruas da cidade ou que tivessem sido denunciados como agitadores (tal ordem levou ao episódio do Brigue 

Palhaço, em que centenas de pessoas, que haviam sido presas por distúrbios, morreram afixadas no porão 

do referido navio)”.  
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encontrava-se em período de afirmação, sendo assim, Independência e Código Criminal 

do Império são temas que não podem ser analisados de maneira desconexa. 

Para Chalhoub (2012)
10

, a independência obtida em 1822 implicava o desafio de 

construir o Estado nacional, isso queria dizer que era necessário organizar uma gama de 

questões e assuntos que competiam aos Poderes constituídos, que segundo o autor 

tateavam no escuro em um “estado de desordem”. 

No que se referia a necessidade de reformas na justiça penal do Estado, 

Albuquerque Neto (2008)
11

, destaca que o debate ganha importância após o processo de 

emancipação política em 1822, resultando em 1830 no primeiro Código Criminal do 

Império, documento que passa a nortear as políticas de punição no Império Brasileiro 

em oposição ao “Livro V das Ordenações Filipinas”, determinações legais lusas que 

regiam a as punições no Brasil durante quase todo o período Colonial. Para o autor as 

Ordenações Filipinas apresentavam em sua estrutura uma “confusão entre moral, 

religião e direito”, além de um caráter violento. Segundo Albuquerque Neto (2008, p. 

28): 

 

[...] elas eram redistributivas, uma ‘retaliação do monarca’ a algum abalo na 

ordem e um exemplo a ser tomado pelos demais. Por isso, a pena deveria ser 

afirmativa e exemplar; era um exercício de poder que deveria fazer-se 

inexorável e suscitar terror. Não é por outra razão que as punições no Antigo 

Regime eram um cruel espetáculo, um artifício pedagógico capaz de atingir o 

corpo do criminoso e impressionar os sentidos dos demais súditos e vassalos.  

 

Tal análise nos leva a refletir sobre as considerações estabelecidas por Foucault 

(2012), quando desenvolve a ideia de suplício, onde a pena era proporcional à 

desobediência da ordem cometida pelo condenado, demonstrando que esta categoria de 

punição não estava assentada no discurso de reinserção do apenado à sociedade, na 

verdade respondia a lógica de retaliação ao mal cometido. 

 

O suplício penal não corresponde a qualquer punição corporal: é uma 

produção diferenciada de sofrimentos, um ritual organizado para a marcação 

das vítimas e a manifestação do poder que pune: não é absolutamente a 

exasperação de uma justiça que, esquecendo seus princípios, perdesse todo o 

controle. Nos ‘excessos’ dos suplícios, se investe toda a economia do poder. 

(FOUCAULT, 2012, p. 36).   

 

                                                           
10

 CHALHOUB, Sidney. População e sociedade. In: CARVALHO, José Murilo de. História do Brasil 

Nação: a construção nacional (1830-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2012. 
11

 ALBUQUERQUE NETO, Flávio de Sá Cavalcanti de. A reforma prisional no Recife oitocentista: da 

cadeia à casa de detenção (1830-1874). 2008. 148 f. Dissertação (Mestrado em História)–Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2008. 
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Nesse sentido, o movimento de independência e o primeiro Código Criminal do 

Império da década de 1830 apresentavam características liberais e constitucionalistas, 

servindo tanto para por em desuso as leis da antiga metrópole, quanto para colocar em 

prática maneiras de punir definidas pelo Brasil enquanto Estado independente, buscando 

tornar mais próximas as normas de controle social da realidade brasileira quando da 

época de sua elaboração, sendo que neste novo aparato jurídico e penal, a prisão passa a 

ser a pena por excelência (ALBUQUERQUE NETO, 2008). 

Neste Código Criminal do Império estavam previstos como punições: Prisões 

com trabalho; Multa; Prisão Simples; Suspensão de Emprego; Perda de Emprego; 

Galés; Desterro; Morte; Açoite; Banimento (BRASIL, 1830)
12

. Sendo assim, o crime 

adquire um caráter correcional, sendo que perdia o cunho religioso e moral, passando a 

ser visto como um ente eminentemente jurídico, voltado à lógica de reabilitação do 

criminoso através do habito do trabalho
13

, religião e orientação moral. Diante disso: 

 

A presença de pena com trabalho e o artigo 49 do Código Criminal, que 

afirmava a necessidade de casas correcionais onde esta pena pudesse ser 

aplicada com eficácia e presteza, impulsionou uma reforma penitenciária, em 

todo o Império a partir da década de 1830. Assim, em 1850 o Rio de Janeiro 

inaugurou sua casa de correção; São Paulo em 1852; em 1855, Pernambuco e 

a província de São Pedro do Rio Grande do Sul, entre outras. 

(ALBUQUERQUE NETO, 2008, p. 47).  

 

Diante do exposto, pretendemos nesse artigo discutir os reflexos deste Código 

Criminal e sua aplicação na província do Grão-Pará, abordando questões atinentes às 

prisões na referida província no contexto da Revolução Cabana, analisando as medidas 

executadas pelas autoridades provinciais voltadas para políticas de coerção e 

encarceramento, tais como a instalação da Cadeia São José em 1843. Para tal, serão 

utilizadas como fontes documentos oficiais e as notícias do periódico Treze de maio, 

num período que corresponde ao intervalo de tempo entre os anos de 1830 a 1845. 

 

 

 

O Código Criminal no Pará 

                                                           
12

 BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Título II: Das Penas - Capítulo I - Da qualidade das penas, 

das penas, e da maneira como se hão de impor, e cumprir. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em: 24 maio 2016. 
13

 As prisões com trabalho em suas duas variantes correspondiam a aproximadamente 53% das 

penalidades em todo o Império segundo a análise de Albuquerque Neto (2008). 
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Quando entra em vigor o Código Criminal de 1830 percebe-se que é notória a 

necessidade das autoridades políticas locais em demonstrar a sede do Império que 

reinava a ordem e a paz no Grão-Pará. Tal argumento ganha força quando analisada a 

documentação referente aos Relatórios e falas dos Presidentes da Província do Grão-

Pará entre as décadas de 1833 e 1850. 

No relatório de 03 de dezembro de 1833, direcionado a junta regencial, época 

em que Machado D’Oliveira ocupava o cargo de Presidente da Província do Grão-Pará, 

já em sua segunda página afirma-se que: 

 

[...] ella (A Província do Grão-Pará) desfruta sucego e segurança, como há 

muito não gozava, depois que a reflexão e a humanidade reassumiram o seu 

logar sobre o primeiro ímpeto do ressentimento que em quazi todos os 

Districtos causou a notícia do sanguinário acommettimento da facção 

restauradora, havido na capital em 16 de Abril deste anno e de que fostes 

testemunha. (PARÁ, 1833, p. 1)
14

. 

 

O referido acontecimento é ainda resultado das disputas e descontentamentos 

políticos oriundos do rumo que a província tomou quando da Independência. Nesse 

sentido, este contexto apresenta-se como um período onde havia a necessidade de 

afirmação do poder Imperial, bem como o provincial, no caso do Grão-Pará. O 

presidente da província continua o texto afirmando que: 

 

A nacionalidade tão cruelmente ofendida; a independência, o systema liberal 

tão de perto ameaçados; e o sangue Brasileiro atrozmente derramado por 

esses homens odiosos, e desde muito voltados à indignação pública, 

produsiram huma reação desmesurada: e actos de ferocidade, sub-equentes à 

agressão dos restauradores praticaram-se em alguns Distritos; aonde 

chegaram as primeiras notícias daquele acontecimento tão horrivelmente 

desfigurado. (PARÁ, 1833, p. 1). 

 

Neste ponto o relatório é bastante claro ao associar este “sanguinário 

acometimento da facção restauradora” como sendo uma ofensa à nacionalidade, sistema 

liberal e a independência. Tal discurso deve ser contestado por atribuir a independência 

e a adesão do Pará um caráter de disputas que tem como principal característica o 

patriotismo, sendo que no século XIX a nacionalidade brasileira estava sendo forjada e 

no Grão-Pará não seria diferente. 

                                                           
14

 PARÁ. Relatório do Presidente da província do Gram-Pará, o Exm. Sr. José Joaquim Machado 

D’Oliveira, no dia 3 de dezembro de 1833. Pará: Typ. do Corrêa, 1833. p. 1. 
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Ainda no Relatório de 1833 é falado sobre uma expedição que cometeu 

violências e arbitrariedades no dia 16 de abril de 1831 em uma vila localizada na 

Comarca do Rio Negro, território que, compunha a província paraense, posteriormente 

viria a se torna a província do Amazonas. Neste momento o Presidente da Província fala 

dos problemas e dificuldades que teve para intervenção no local, haja vista a distância e 

a ampla área composta por comarcas e freguesias a qual compunham a província. 

 

As providencias compatíveis com os acanhados recursos à minha 

disposições, e com a tão grande distancia, em que se acha aquella vila, foram 

dadas para assegural-a de novo acommettimento, e para o procedimento 

jurídico, quer contra os fautores da desordem, como a cerca do fundamento. 

(PARÁ, 1833, p. 2). 

 

O Código do Processo Criminal representava no contexto de sua publicação uma 

das medidas tomadas pelas autoridades imperiais para a afirmação do Brasil como um 

estado independente, que formulou sua estrutura penal em oposição às normas 

estabelecidas pela antiga metrópole portuguesa. Nesse sentido era de vital importância 

para o governo provincial relatar a junta regencial o devido cumprimento dos termos 

pelo Código Criminal então definido, fator que fica claro quando o Sr. Machado 

D’Oliveira relata que, 

 

A nova divisão judiciária de Comarcas e Termos que sugerio o Código do 

Processo Criminal, foi pontualmente executada, e da maneira que vereis do 

Impresso apenço. Ahí se observa que foram criadas quatro Villas, cujas 

circunstâncias de localidade e população exigiam essa categoria, o que outras 

muitas perderão esse predicamentos por os motivos ponderados na Falla com 

que abri a Sessão deste Consellho em 1832. (PARÁ, 1833, p. 2). 

 

A autoridade provincial dá continuidade ao discurso falando sobre a reação 

popular a respeito da aplicação dos termos estabelecidos pelo Código Criminal na 

província do Grão-Pará no que diz respeito à divisão territorial. 

 

Este procedimento que ferio antigos prejuízos de huns, caprichos de outros, 

em geral descontentou as respectivas populações, que não quizeram encarar 

essa medida como indispensável, atenta a diminuição que ellas tem sofrido a 

mingoa de instrução, e a falência de Cidadãos para os Cargos Públicos, que 

se argumentaram com o Código do Processo, tem sido sustentado pelo 

Governo em Conselho, que meditou profundamente sobre tão sisuda matéria, 

e só resolveu em presença de factos, de informações verídicas, e de próprios 

conhecimentos. (PARÁ, 1833, p. 2). 
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O que se percebe então é que com a aplicação das normas estabelecidas no 

Código Criminal em parte da província do Grão-Pará, veio o descontentamento da 

população, fator que demonstra a dificuldade de aplicação desta nova estrutura penal na 

referida província. 

 

O Código Criminal vai tendo lenta e defeituosa execução, pela multiplicidade 

de tropêcos, que se tem deparado e que são inevitáveis em similhantes 

transições rápidas: pelas grandes distancias que há a percorrer da Capital às 

diferentes Villas e Freguezias disseminadas pela extensíssima superfície da 

Província, e sem o socorro dos correios terrestres, que não podem ser 

admitidos pelos embaraços topográficos bem sabidos; e finamente por que o 

mesmo Código he susceptível de variadas interpretações e antinomias, he 

obscuro em algumas de suas partes, e pouco adaptado a compreensão vulgar. 

(PARÁ, 1833, p. 2). 

 

Para o Sr. Machado D’Oliveira a “extensíssima superfície da Província”, tornava 

trabalhosa a aplicação do Código Criminal, sendo que durante a década de 1830 no 

Grão-Pará não houve reformas ou construções de cadeias. Esse contexto foi marcado 

pela eclosão do movimento cabano em Belém sendo que o contexto que o sucede é 

marcado pelo empenho das “forças da legalidade” na desconstrução da memória do 

movimento em conjunto com uma série de medidas voltadas para a coerção e controle 

social. 

 

 

A Cabanagem no Grão-Pará 

 

A eclosão da Revolução Cabana em 07 de janeiro de 1835 daria início a um 

período de insubordinações e luta que se espalharia por toda a extensão da Província do 

Grão-Pará e ultrapassaria suas fronteiras. Segundo Ricci (2007, p. 6)15 “A revolução 

social dos cabanos que explodiu em Belém do Pará, em 1835, deixou mais de 30 mil 

mortos e uma população local que só voltou acrescer significativamente em 1860”. Luta 

essa que representada pelo segmento social pobre da cabanagem estava assentada no 

“[...] ódio ao mandonismo branco e português e na luta por direitos e liberdade” 

(RICCI, 2007, p. 7). 
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 RICCI, Magda. Cabanagem, cidadania e identidade revolucionária: o problema do patriotismo na 

Amazônia entre 1835 e 1840. Revista Tempo, v. 11, n. 22, p. 5-30, 2007. 
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Apresentando um esboço do pensamento político-revolucionário paraense no 

século XIX, Salles (1992)16 procura analisar a cabanagem como um processo contínuo 

entendendo-o como uma revolução. Segundo o autor o pensamento político burguês 

europeu reverberou no Grão-Pará ainda na primeira metade do século XIX, e se 

materializou com a criação de Clubes e demais organizações de caráter abolicionista e 

republicano17. 

Salles (1992) ressalta que a vizinhança do Grão-Pará com a Guiana Francesa foi 

um fator que possibilitou a chegada de ideais de igualdade a província brasileira, 

difundidos entre as classes menos favorecidas economicamente, notadamente entre os 

escravos. Os ecos da Revolução Francesa teriam alcançado a diversas regiões do mundo 

e segundo o autor “Por mais distante que fosse esta parte da colônia lusitana na 

América, não podia deixar de perceber o que acontecia no mundo. O tráfico de ideias se 

fazia, portanto, intensamente.” (SALLES, 1992, p. 23-24). 

Tais ideais segundo Salles (1992) foram de suma importância para o movimento 

cabano, indicando uma consciência de classe que viria a se formar. A ideia de “classe” 

faz referência não à classe trabalhadora da maneira que a historiografia marxista inglesa 

tradicionalmente analisa o movimento operário, mas sim a uma lógica específica que se 

deve ao fato de que diferentemente da Europa, a sociedade brasileira no século XIX 

viveu a realidade da escravidão, fator que segundo Salles (1992) impediu a organização 

de trabalhadores em sindicatos. 

Ricci (2007) aborda sobre a ideia de patriotismo dentro do movimento cabano. 

Ressalta que patriotismo e nacionalismo são conceitos diferentes e não se confundem 

em sua análise. Esse patriotismo cabano teria relação com o sentimento de identidade 

que se desenvolve no interior da Amazônia entre negros, índios, mestiços que a apesar 

de possuírem etnias e origens diferentes, compartilhavam de problemas em comum. 

Nesse sentido, Ricci (2011)18 argumenta que durante o processo revolucionário 

surge uma experiência de classe entre os cabanos e seus líderes no decorrer da eclosão 
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 SALLES, Vicente. Memorial da Cabanagem: esboço do pensamento político-revolucionário no Grão-

Pará. Belém: Edições CEJUP, 1992. 
17

 Desde a eclosão do movimento cabano até os dias de hoje a historiografia e as visões atribuídas a 

cabanagem passam por uma série de mudanças. Na década de 1990 historiadores e estudiosos como 

Vicente Sales tenderam a analisar a cabanagem como uma revolução popular, ressaltando o seu 

pensamento político ideológico e contrariando a as análises que tendem a analisar a ação dos cabanos 

num vácuo político ou por incompetência dos governantes, como a afirmavam os primeiros escritos sobre 

cabanagem. 
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 RICCI, Magda. Cabanos, patriotismo e identidade: outras histórias de uma revolução. In: GRINBERG, 

Keila; SALLES, Ricardo. O Brasil Imperial, vol. II. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
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cabana em sete de janeiro de 1835 e agosto deste mesmo ano, contexto onde Felix 

Clemente Malcher, presidente “aclamado” ao governo pelo povo, depois de sucessivas 

atitudes que causaram descontentamento tanto para seus partidários principais: Eduardo 

Angelim e Francisco Vinagre, quanto para a massa cabana. 

Ainda que tentando frear o ímpeto revolucionário cabano no momento posterior 

a tomada da capital do Pará, Félix Clemente Malcher e seus compatriotas cabanos 

redigiram um documento no qual atribuem a morte do antigo presidente Bernardo Lobo 

de Sousa às suas atitudes cheias de prepotência e arbitrariedades, que causaram 

exaustão generalizada à população. Neste documento Malcher e os que o assinaram, 

solicitavam a Regência que não houvesse nomeação para o lugar de Lobo de Sousa até 

que Dom Pedro II alcançasse a maioridade, pois eles não aceitariam “[...] qualquer 

presidente que a Regência lhes mandasse.” (RICCI, 2007, p. 13). 

Abre-se espaço para que esta massa comece a eleger líderes e ampliar a luta, 

saindo de Belém nos anos subsequentes e espalhando-se por vasta região do território 

amazônico, revelando que a luta representada pelo segmento social pobre da cabanagem 

estava assentada segundo Ricci (2011) no ódio ao mandonismo branco e português e na 

luta por direitos e liberdade, nesse sentido o conceito de patriotismo distancia-se ainda 

mais de nacionalismo. Para Ricci (2011, p. 221): 

 

O que quero ressaltar é que o movimento cabano foi complexo. Ao lado da 

luta de classes e da formação do império, há uma árdua batalha identitária, 

que demorou mais de um século para se consolidar. Na década de 1830, 

entretanto, essa batalha tinha matizes mais liberais e abrangentes, que nem 

sempre incluíam a junção do Grão-Pará à corte carioca. Da elite de Belém e 

arredores ao povo das vilas interioranas, dos problemas mais macro do 

regime político e econômico do Grão-Pará aos levantes das tropas e da 

escravaria, toda a população amazônica e sua diversidade também não eram 

insignificantes. 

 

O que se percebe diante destas considerações é que durante o momento em que a 

cidade de Belém encontrava-se tomada pelo governo cabano, os mandos regenciais não 

seriam obedecidos, posto que estes não viam na Regência uma autoridade política 

legítima, a autoridade para eles estava agora por ser forjada dentre do processo 

revolucionário. 

Nessa perspectiva, os conflitos armados e a luta de cabanos contra autoridades, 

miliares e mesmo as lutas internas, resultaram na destruição de boa parte do espaço 

físico da cidade de Belém, fazendo necessárias medidas de reestruturação do espaço 

urbano da capital do Grão-Pará, visando sua recuperação e “pacificação”. Construções 
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de igrejas, prédios, cemitérios, mudanças em nomes de ruas, foram algumas das 

medidas desencadeadas pelas autoridades imperiais associadas a uma tendência de 

desarticulação da memória recente da Cabanagem que em nada ou muito pouco era 

benéfica a elite política paraense nesse contexto. Para Ferreira (2009, p. 2)
19

:  

 

[...] A recuperação física da cidade tornou-se uma das prioridades do 

governo. Recursos foram alocados ‘para melhoramento e aformoseamento 

das estradas’. Obras públicas, como a edificação e conserto das igrejas, da 

cadeia pública, construção de um novo prédio para abrigar a ‘Casa do Ver-o-

Pezo’, limpeza de valas, plantio de árvores e manutenção de um Horto 

Botânico, entre outras obras, são implementadas refletindo a ação conjunta 

do governo e da Câmara Municipal no sentido de higienizar a cidade da 

presença dos cabanos, apagando os vestígios de sua permanência na cidade e 

no governo – além do soerguimento físico, era necessário construir uma 

memória sob a ótica do vencedor. 

 

 

Prisão e trabalho: instrumento de coerção e controle social 

 

Ricci (2006, p. 529)
20

 apresenta importantes considerações atinentes à situação 

das prisões no Grão-Pará na década de 1830, afirmando que na região Amazônica tais 

espaços não se constituíam em “[...] ambientes de exclusão social para pagamento de 

dívidas e de infrações”, mas sim um lugar de espera do castigo, sendo que tais 

ambientes poderiam ser: cadeias, prisões, aljubes, fortalezas e navios, e podiam servir 

para mulheres, militares, livres e escravos. Na maioria das vezes os presos arcavam com 

as próprias despesas dentro do cárcere, fator que causava preocupações nos presidentes 

da província, que frequentemente solicitavam recursos à corte para manter os presos 

pobres
21

. 

A existência de diversas formas de cárcere nos sugere que as formas de punir 

eram variadas e nos permitem elaborar indagações ao seu respeito, tais como: em que se 

baseava o princípio de punição no Grão-Pará em tempos de cabanagem? Pretendemos 
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 FERREIRA, Eliana Ramos. Cidade de malvadezas ou de matar “Bicudos”?: Belém entre a Cabanagem 

e a Belle Époque. In: ANPUH: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, XXV., 2009, Fortaleza. Anais... 

Fortaleza, 2009. 
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 RICCI, Magda. Um morto, muitas mortes: a imolação de Lobo de Souza e as narrativas da eclosão 

cabana. In: NEVES, Fernando Arthur de Freitas; LIMA, Maria Roseane Pinto. Faces da História da 

Amazônia. Belém: Paka-Tatu, 2006. p. 519-544. 
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 Os presos pobres eram aqueles que viviam à custa dos cofres provinciais, além de ter o sustento e 

vestimenta garantidos, não precisava pagar pelos selos em documentos oficiais que porventura viesse 

emitir, como por exemplo, uma petição de graça ao imperador, entre outros, Cf. PARÁ. Índice ou 

repertório geral das leis da assembleia legislativa provincial do Gram Pará (1838-1853), por André 

Curcino Benjamim (Chefe de secção da thezouraria de fazenda da mesma província). Belém, 1854. p. 53. 
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demonstrar argumentos que nos permitam visualizar melhor essa indagação ao longo do 

texto. 

Segundo Ricci (2006) as cadeias públicas situavam-se geralmente num mesmo 

prédio que Casas de Câmara de Vereança e havia ou deveria haver selas separadas
22

, 

para livres, escravos, homens e mulheres como determinava a Constituição de 1824 que 

segundo Oliveira (2007) e Albuquerque Neto (2008) exigia que nas prisões fosse 

respeitado o princípio da separação dos presos por sexo, gravidade de seus crimes e 

condição social, determinação que muito frequentemente não era respeita em função de 

problemas como: superlotação e precariedade dos edifícios. 

 Neste contexto instituem-se na província do Grão-Pará os Corpos de 

Trabalhadores de 1838, instrumento de coerção ao trabalho de “[...] índios, mestiços e 

pretos não escravos” e sem propriedades ou ocupações reconhecidas como constantes 

(FULLER, 2011, p. 52)
23

 foi uma das medidas de repressão ao movimento cabano, tinha 

como objetivo combater “homens ociosos e vagabundos” espalhados pela província. 

A partir de 1840 iniciam-se uma década onde a preocupação com a ordem se 

torna prioridade da política imperial. Segundo Matos (2004)
24

, a lógica econômica que 

vem a se definir no império brasileiro divide-se em três mundos: o mundo do governo 

(elite imperial, e demais componente da “boa sociedade”), mundo do trabalho 

(escravos) e mundo da desordem, sendo que este último se tratava de segmentos sociais 

que não se identificavam em nenhuma das duas primeiras lógicas. 

Nota-se então que as “forças da legalidade” empenham-se na desconstrução da 

memória do movimento em conjunto com uma série de medidas voltadas para a coerção 

e controle social, caracterizando uma visão de sociedade marcada por um binarismo 

pautado em um mundo da ordem e o outro da desordem, bem como um da Lei e um do 

Crime, além do lançamento do Jornal Treze de Maio, o periódico da “legalidade” 

(RICCI, 2013, p. 71) que afirmava em sua edição de 13/05/1840 que o ano de 1840 
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 Oliveira (2007) em artigo intitulado “Os modelos penitenciários no século XIX”, destaca que o sucesso 
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OLIVEIRA, Fernanda Amaral de. Os modelos penitenciários no século XIX. Revista Virtú – ICH, 6. ed., 
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 FULLER, Claudia Maria. Os corpos de trabalhadores e a organização do trabalho livro na província do 

Pará (1838-1859). Revista Mundos do Trabalho, v. 3, n. 6, p. 52-66, jul./dez. 2011. 
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representa um período de “retomada da paz” da capital da província do Grão-Pará pelas 

forças da “legalidade e da ordem”, tendo sido passados meia década de luta em diversas 

partes da província provenientes do movimento da Cabanagem (1835-1839), muito 

embora a historiografia tenha demonstrado que esse período se estendeu para além da 

década de 1840 (RICCI, 2013, p. 51) nas demais partes da província.  

A partir da década de 1840 a preocupação com cadeias para as regiões mais 

afastadas da capital Belém é notória nos discursos e relatórios provinciais, além das 

solicitações de reformas na cadeia pública da Capital e das cadeias pelo Império. Em 

1840 João Antonio de Miranda ocupava o cargo de presidente da província do Grão-

Pará. Em discurso dirigido à Corte a autoridade provincial afirma que: 

 

As casas de Câmaras, Cadeias, e Matrizes, são as primeiras obras, ou 

edifícios públicos de uma Villa. Além de um goso, ou satisfação de uma 

necessidade, que se procura, deve também encontrar-se o desempenho dos 

preceitos da arte, e a perfeição necessária, para que nem deixem de ornar os 

respectivos municípios, nem tornem pesaroso o observador, nem causem 

finalmente arrependimento à sociedade, que as fez construir. (PARÁ, 1840, 

p. 93). 

 

A lógica de reestruturação da província no discurso de João Antônio de Miranda, 

esta assentada num tripé igreja-casa de vereança-cadeia, como exposto na continuação 

de sua fala sobre as Villas da Comarca do Baixo Amazonas: 

 

Tapajóz necessita reparar sua Igreja Matriz: ela foi erecta com esmolas dos 

fiéis, porém hoje suas contribuições não podem chegar para os indispensáveis 

concertos. Essa imporane Villa exige uma Casa de Câmara e uma cadeia. 

(PARÁ, 1840, p. 107). 

 

Sobre a Villa de Macapá, assim como o Tapajóz, localizada no Baixo Amazonas 

relata-se que: 

 

O magnífico edifício da Cadeia da Villa de Macapá ameaça total queda. (...) 

A caridade dos fies Macapoáras não pode já aprarar a deteriorada Matriz do 

município. (...) A Câmara é pobre: nem mesmo aos seus empregados pode 

pagar. (PARÁ, 1840, p. 108). 

 

Ainda sobre a região do Baixo Amazonas, relata-se que: 

 

Matriz, Casa da Câmara, e Cadeia não em a Villa de Monte Alegre. A boa 

disposição de seos habitantes pode concorrer muito, para que se edifique um 

Templo; mas um socorro de doutros contos de réis será sem dúvida 

necessário. (PARÁ, 1840, p. 111). 
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Por fim, o discurso demonstra de maneira mais específica as razões da 

necessidade de construção de cadeias nas áreas do Baixo Amazonas quando afirma que: 

 

A Villa do Gurupá, pela sua localidade, pode vir a tornar-se mui importante, 

e é preciso não desprezar os elementos, que podem apressar a sua 

prosperidade. A única prisão, que nessa Villa existe, é a militar, mas essa 

mesma é pequena, e não possui a segurança indispensável. Não há nas 

Freguesias, e lugares, que compõem o termo, um só cuja igreja não precise de 

reparos. O centro da Villa necessita de um caes para embarque e 

desembarque. (PARÁ, 1840, p. 108). 

 

Como demonstrado pelo discurso de João Antônio de Miranda, as cadeias 

compunham um conjunto de necessidades institucionais, assim como as casas de 

vereança ou de câmaras juntamente com igrejas, e serviam também para demonstrar à 

população a presença do Estado nas vilas, não é à toa que as cadeias eram construídas 

junto às casas de Câmaras e rotineiramente nos centros da cidade. 

A solicitação de construção de Cadeias na Região do Baixo Amazonas sugere 

responder a necessidade de um aparato militar presente na referida região, em função de 

ser uma área de fronteira com a Guiana, e por isso ser mais vulnerável a possíveis 

invasões estrangeiras, bem como insubordinações locais, mas estava associada também 

a uma nova maneira de lidar com as questões criminais no Brasil e no mundo, sendo 

assim, as cadeias representavam a modernidade para resolver questões urbanas, ainda 

que na realidade as condições dos presos fossem precárias. 

Àquela época a cadeia pública da capital paraense localizava-se na Rua dos 

Mercadores, como relata o missionário metodista americano Daniel Parish Kidder 

(1815-1891), que durante suas viagens pela região norte do Império Brasileiro anotara 

que: 

 

A cadeia [...] tem a data de 1775, E’ bem edificada e, no segundo andar, está 

instalada a Câmara Municipal. Através das grades os presos exibem 

brinquedos e bugigangas que fabricam para vender, e, estando a prisão 

situada – como em quase todas as cidades brasileiras – em ponto central do 

lugar, é provável que consigam dispor de grande parte dos artigos que 

produzem. (KIDDER, 1972, p. 173)
25

. 
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 Analisando a documentação referente ao periódico Treze de Maio (1845), a 

primeira menção à referida cadeia encontrada faz referência a um anúncio de Izidoro 

Ferreira da Costa, que necessitava contratar um “caxeiro que entenda de escripturação” 

e que sua casa se localiza na rua da cadeia
26

. A partir deste anúncio e nos anos 

subsequentes percebe-se que são muitos os anúncios que se referem ao prédio como 

“cadeia” ou “cadeia desta cidade” (TREZE DE MAIO, 1845, p. 4)
27

 sempre utilizando a 

cadeia como ponto e referencia aos moradores dos arredores, como em anúncios de fuga 

de escravos (TREZE DE MAIO, 1845, p. 3)
28

. 

 Percebe-se que a cadeia servia de referência em termos de localização aos 

moradores. A rua na qual foi instalada chamava-se Rua dos Mercadores, entretanto, 

com o tempo, a referência à rua passou a ser Rua da Cadeia, ao ponto de nos do Jornal 

Treze de Maio a denominação anterior com o tempo ter sido substituída pela Rua da 

Cadeia
29

. 

 

O nome da rua da CADEIA proveio do fato de ser situado o presídio da 

capital nos baixos da Casa da Câmara. As exigências arquitetônicas da época 

modificaram a frontaria dos Paços. (CRUZ, 1973, p. 191).  

 

 Realizando viagens pelos rios Amazonas e rio Negro, entre os anos de 1848 e 

1852, o a naturalista, geógrafo, antropólogo e biólogo britânico Alfred Russel Wallace 

(1823-1913), fez muitos relatos de suas impressões sobre as Províncias do Norte do 

Brasil. Dentre estes relatos, existe um no qual fala sobre a Rua dos Mercadores, 

afirmando que: 

 

A ‘Rua dos Mercadores’, que é a via principal, concentra quase todas as boas 

lojas da cidade. As casas de moradia, em sua maior parte, só tem um 

pavimento, mas as lojas, em geral completamente abertas na frente, 

apresentam-se limpas e atrativamente sortidas, se bem que o conjunto de seus 

artigos forme uma verdadeira miscelânea. Nessa rua existem alguns trechos 

calçados, de umas poucas jardas de extensão, tão pequenos que servem 

apenas para tornar comparativamente mais desagradável o resto da 

caminhada sobre pedras irregulares ou areia fofa. (WALLACE, 1979, p. 

19)
30

. 
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 TREZE DE MAIO. Pará: Typographia de Santos e Menores, n. 475, p. 3, 19. trim., 22 jan. 1845. 
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Percebemos então que as Ruas dos Mercadores, bem como a Cadeia Pública, 

localizavam-se em um ponto central da cidade, possivelmente habitado por 

comerciantes e vendedores e suas redondezas devia haver também edifícios 

pertencentes ao poder público, tais como o Palácio do Governo e outros tipos de 

cárcere, como aljubes. A instalação da Cadeia no centro da cidade sugere corresponder 

à necessidade de vigilância bem como uma tentativa de desarticular possíveis fugas de 

presos em áreas mais afastadas do centro, como matas ou rios, pois tais espaços 

poderiam ser mais propícios a sua dispersão.  

Não obstante a solicitação do presidente João Antônio de Miranda para com o 

“desempenho dos preceitos da arte, e a perfeição necessária” as cadeias no Império 

Brasileiro e no Grão-Pará encontravam-se em uma realidade bem diferente. 

Apresentavam condições precárias em termos de estrutura e administração, fator que é 

demonstrado pelas frequentes queixas dos presidentes da província a respeito das 

cadeias. 

Em discurso de 1841 quando aborda sobre a administração da justiça, o 

presidente Bernardo de Souza Franco fala que existe a necessidade da construção de 

cadeias bem estruturadas e de estruturação das que já existiam e solicita que para 

resolver esses problemas fosse destinada uma determinada quantia anual para que se 

possa reformar/construir cadeias seguras: 

 

Há ainda uma necessidade urgente a satisfazer, e que diz respeito a esse ramo 

de serviço público, e há factura de Cadêas seguras, e arejadas, ou o concerto 

das que actualmente existem e exigem reparos. (PARÁ, 1841, p. 22)
31

. 

 

Nesse contexto o Código Criminal passa por um processo de reformulação, 

através da Lei N° 261 de 3 de dezembro de 1841, logo após Dom Pedro II assumir o 

trono, num momento que representa o avanço conservador na política imperial, a Lei 

reduziu a liberdade do ordenamento processual ao subtrair dos juízes de paz as 

atribuições de investigar para entregá-las a Polícia e delegados. Como demonstrado no 

Artigo 6º da Lei, da primeira disposição da referida Lei  

 

As attribuições criminaes e policiaes que actualmente pertencem aos Juizes 

de Paz, e que por esta Lei não forem especialmente devolvidas ás 
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Autoridades, que crêa, ficão pertencendo aos Delegados e Subdelegados. 

(BRASIL, 1841, art. 6)
32

. 

 

A reforma de 1841 representa, portanto, um momento marcado pela intervenção 

saquarema na política imperial, fortalecendo o aparato repressivo do Estado em uma 

época de crise política e social agravada por diversas rebeliões que agitaram o império 

desde a abdicação do primeiro Imperador em 1831. Para resolver tais demandas, a 

solução tomada pelo pelas autoridades oficiais foram ações de caráter reacionário e 

centralizador no âmbito da justiça penal. 

A relação entre esta política centralizadora e o advento das cadeias no império diz 

respeito a uma maneira tida como moderna para a resolução de problemas criminais, 

fazendo com que prisões quarteis, fortalezas, dentre outras formas de encarceramento, 

especificamente e de punição, de maneira geral, características do período colonial 

fossem paulatinamente substituídas por cadeias
33

. 

Em 1842 Bernardo de Souza Franco solicita “[...] concerto de algumas Cazas de 

Camara, e cadêas” (PARÁ, 1843, p. 29)
34

, e no ano seguinte o então presidente da 

província Snr. Coronel Jozé Thomaz Henriques relata que  

 

A cadeia desta cidade está a desabar: o seu desmoronamento é inevitável; 

pelo que vou ordenar que se mudem os presos para outra qualquer parte, para 

evitar que fiquem sepultados debaixo das ruínas d’aquelle vacilante edifício: 

vós comprehendereis, de quanta necessidade não é cuidar imediatamente de 

nova Cadêa, para se principiar a qual é indispensável, voteis alguma quantia, 

que até que vos sejaõ presentes a Planta, e o orçamento de tal obra; e por esta 

ocasião, senhores, desmandarei taõbem maior quota para os prezos pobres, 

pois que não fosse a de 300$000 réis, que lhes votastes para luz, e agoa no 

Art. 2.° da Lei N.° 109 de 6 de dezembro de 1841, eles terião sofrido os 

rigores da fome do ultimo Junho em diante, em que findou o orçamento das 

Rendas Geraes, por quem erão alimentados; e desde quando não tiveraõ mais 

suprimentos pela Caixa Geral. (PARÁ, 1843, p. 13)
35

. 

 

 O referido discurso nos permite visualizar as condições precárias que a Cadeia 

Pública se encontrara no início da década de 1840, o risco de desabamento, fome, falta 

                                                           
32
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de vestimenta, além das doenças e epidemias de cólera, febre amarela e que assolaram a 

cidade de Belém durante o século XIX
36

 eram a realidade dos presos desta cadeia. 

 Diante da situação da Cadeia Pública de Belém, após exame e vistoria realizada 

por peritos a mando da Câmara Municipal da Cidade de Belém deste prédio que 

também servia de Casa da Câmara, os presos que lá se encontravam encarcerados foram 

transferidos no ano de 1843 para o edifício que viria a funcionar como Cadeia até fins 

da década de 90 do século XX. Trata-se do contexto de instalação da Cadeia São José. 

 

Devo finalmente informar-vos sobre este objeto que os presos que se 

achavam na antiga e arruinada Cadêa, forão transferidos para o edifício de 

S. José em que se fizerão alguns reparos para segurança e comodidade dos 

mesmos presos. (PARÀ, 1844, p. 42)
37

. 

 

No Pará a prisão representou um importante mecanismo de controle social num 

momento no qual a memória recente da Cabanagem fez surgir na “boa sociedade” o 

medo de uma revolta de escravos ou “novas Cabanagens”, nesse sentido, para 

considerar que o período de “emergência prisional” no Pará esteve ligado a novas 

estratégias de governo voltadas a repressão aos cabanos é preciso levar em consideração 

que a população livre e pobre, composta por seja por brancos ou negros, passa também 

a ser alvo desta política de controle social. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que 

no Império Brasileiro as punições não se davam da mesma maneira para escravos e 

cidadãos livres. Como afirma Albuquerque Neto (2008, p. 52): 

 

[...] a população livre, fosse ela branca ou negra, também seria alvo dos 

mecanismos de controle social, incluindo neles a prisão. Contudo a esses 

presos ‘comuns’ destinava-se um modelo de prisão penitenciária 

ressocializante, consectário do projeto liberal emergente, enquanto à 

população escrava, que era tida como incorrigível, devendo ser levada à 

prisão apenas para ser açoitada ou custodiada enquanto cumpria a pena de 

galés (artigo 60), a funcionalidade do sistema prisional deixa de ter um cunho 

preventivo e correcional e passa a ser meramente punitivo retributivo. 

 

Quando analisada a documentação do Arquivo Público do Estado do Pará 

referente à Relação nominal dos rebeldes presos, ou seja, os indivíduos envolvidos com 

o movimento cabano, entre os anos de 1835 e 1836, percebe-se que o destino dos presos 
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cabanos não eram as cadeias públicas localizadas nas áreas urbanas da cidade. Para os 

cabanos recolhidos pelas forças da legalidade o destino mais frequente era a Corveta 

Defensora, além da prática do desterro e da ação dos Corpos de Trabalhadores. 

 

 

 

 

Considerações finais 

 

Apesar do empenho e do investimento da política provincial em medidas de 

segurança pública em consonância com o Código Criminal que entra em vigor no 

Império Brasileiro na década de 1830, sua aplicação no Grão-Pará foi lenta e 

ineficiente. Tal argumento não se demonstra unicamente pelas frequentes reclamações 

dos presidentes das províncias em seus relatórios anuais sobre termos estabelecidos no 

referido Código, mas também a eclosão do movimento cabano em Belém e nas demais 

partes da província do Grão-Pará em 1835, com sua continuação nos anos subsequentes, 

não via na Regência a autoridade política legítima. 

A presença de variados tipos de ambientes de cárcere na década de 1830 

(aljubes, fortalezas, cadeias públicas, etc.) demonstra que eram muitas as formas de 

punir, sendo que os princípios que norteavam o grau de punição eram dois: condição 

social e envolvimento com a cabanagem. A partir da década de 1840 ocorre uma 

medida centralização dos instrumentos de encarceramento (cadeias) ligada com a 

política saquarema e resultado dos debates sobre reformas prisionais que fazem parte de 

um projeto civilizatório datado do século XIX, acontecidos na Europa e Estados 

Unidos. 

Nesse sentido, consideramos que a necessidade de reforma e construções de 

cadeias em Belém e nas demais cidades da província paraense, bem como a necessidade 

de estratégias de criação de instituições de caráter repressivo relacionam-se com o 

contexto da administração saquarema que representa o avanço conservador na política 

imperial e teve intrínseca relação com o movimento cabano na medida em que se 

espalhava pelos interiores e áreas de fronteiras com outras províncias e países. 

Ainda que as cadeias não tivessem sido o destino dos cabanos em Belém, eram 

ambientes destinados às classes pobres e correspondiam as necessidades institucionais 

voltadas à manutenção da ordem, nos fazendo pensar que as prisões no Pará, bem como 
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o habito do trabalho como coerção, desempenhavam um papel essencial no 

funcionamento da sociedade naquele contexto, pois os indivíduos que fossem um 

obstáculo à economia (escravista) do Pará no século XIX passam a ser o alvo deste tipo 

de exílio, baseado na segregação das sociedades “problemáticas”.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA TRABALHISTA NA POLÍTICA 

AMAZONENSE DOS ANOS 30 

 

Amaury Oliveira Pio Júnior
1
 

  

  A chegada da segunda década do século vinte no Brasil seria logo constatada 

pela classe operária dos grandes centros, a mera continuidade do que já se havia sentido 

desde o fortalecimento do discurso sindical, ou seja, a de que as questões 

reivindicatórias eram um caso de polícia a ser resolvido por meios específicos e não um 

problema social como o país havia reconhecido ao ratificar as propostas da recém-criada 

(1919) Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Para o presidente Artur Bernardes (1922-1926), a escalada das revoltas militares 

em várias partes do país justificaria a convocação do Estado de Sítio, atingindo em 

cheio as organizações laborais operárias agora impedidas de promoverem manifestações 

ou movimentos paredistas.   

Internamente o movimento sindical presenciava naqueles anos o incremento da 

presença comunista em suas entidades e as divergências surgidas entre estes e os 

anarquistas em especial. Evidenciava-se isto certamente um fator concorrente para a 

fragilização das possibilidades de uma articulação que atendesse as estratégias 

reivindicatórias perante o patronato. 

A crise iniciada em 1929, promovida pelo “crack” da Bolsa de Valores dos 

Estados Unidos exerceria um impactante elemento externo ao panorama de instabilidade 

do Brasil, acentuando a deflagração por parte das elites oligarcas de uma nova ordem 

política, econômica e social que viesse atender as necessidades do seu insipiente 

processo de industrialização e urbanização.  

Foram fatores que auxiliaram fortemente a conjuntura da posse de Getúlio 

Dornelles Vargas como presidente em fins de 1930 que teria, entre suas primeiras 

medidas, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC). Isto 

deixava claras suas intenções de promover forte regulamentação do setor com o intuito 

de apaziguar os ânimos tão acalorados.  

No Amazonas, a crise era mais profunda e longeva datando ainda da metade da 

primeira década, onde o efeito devastador da concorrência da borracha asiática levava o 
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estado a uma forte recessão, com o fechamento de importantes postos de trabalho em 

Manaus e nos seringais espalhados pela floresta.  

Escolhido por Getúlio Vargas como Interventor, o jovem Álvaro Botelho Maia 

havia se destacado pelo apoio incondicional a Revolta Tenentista de 1924 em Manaus, o 

que o aproximava da ala tenentista do Governo Provisório, e de nomes como Juarez 

Távora, apelidado de “o Rei do Norte” por sua influência decisiva na região. 

O avanço e a importância das propostas em torno de teses trabalhistas – ainda 

que evidentemente de forma embrionária – exigiam por parte da elite política 

amazonense serem devidamente apropriadas e compreendidas. Manter-se aliado de uma 

administração federal que detinha poderes ampliados, nomeando interventores e 

inúmeros outros cargos no Estado, demandava iniciar uma articulação com o modelo 

sindical que ora via-se implantado naquela primeira metade dos anos 30.  

Os desdobramentos da necessidade da convocação de eleições para uma 

Assembleia Nacional Constituinte logo fariam com que apoiadores de Vargas se 

cercassem em torno do recém-criado Partido Trabalhista Amazonense (PTA), e o jornal 

a este ligado, o Tribuna Popular.  

Propomos assim pelo levantamento da trajetória e a identificação dos principais 

elementos deste grupo político rastrear também pensamento, valores e perspectivas 

deste proto-Trabalhismo no Amazonas. 

 

 

Sindicalismo no Brasil antes de 1930: um breve panorama 

 

Os movimentos em torno das demandas dos trabalhadores urbanos e 

principalmente do operariado remetem para além do século XX no Brasil assim como 

suas discussões em outras partes do mundo.  

Segundo Hobsbawm (2005, p. 226)
2
, é na Inglaterra do século XIX mais 

especificamente que é possível perceber a condensação das teses que envolviam a 

regulamentação de organizações em torno destes trabalhadores. Como resultado, 

emerge o Trabalhismo o qual visava atender a demanda de maior capilaridade dos 

sindicatos frente a uma representação político-partidária junto ao parlamento britânico. 
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Trazendo junto de si experiências de seus países de origem, imigrantes de 

diversas nacionalidades promoveram no Brasil novas táticas de greves, manifestações e 

paralisações além de uma organização sindical vinculada a perspectivas no campo 

político.  

Reflexos disto também estiveram presentes no estado do Amazonas, sendo o 

proletariado amazonense logo atingido pelas novidades vindas do Europa, sob efeito do 

crescente comércio portuário que a capital Manaus conheceria pela economia da 

exploração da borracha da região. Pinheiro (1999, p. 70)
3
 destaca que “[...] o 

movimento operário de Manaus já era significativamente atuante, como destacado pela 

identificação da greve dos catraieiros em 1883”. Alguns anos depois, portuários e 

gráficos entre outros demonstrariam semelhante dinâmica sindical.  

  Salientamos, porém, que devido à falta de uma legislação específica, muito do 

que se acordava entre patrões e empregados era posteriormente “esquecido” pelos 

primeiros renovando um constante clima de apreensão. O que vimos entre os anos da 

década de 1910 até fins de 1920 foi o estabelecimento de um círculo vicioso em que as 

tratativas entre as partes desembocavam quase que irremediavelmente em repressão. 

Como já avaliado por diversos autores, o problema social era encarado pelas 

autoridades como um problema policial. 

Apontamentos indicam que a primeira vez que um governo aceitou intermediar 

grandes greves foi em 1917 em São Paulo,  

 

[...] durante o alastramento do que começou no mês de junho no bairro da 

Mooca e se espalhou por toda cidade durante trinta e cinco dias, obrigando o 

governo a de fato interferir, tendo como resultado os trabalhadores 

conquistando parte das reivindicações. (GIANNOTTI, 2007, p. 68)
4
. 

 

A partir dos anos 20 a radicalização dos movimentos Tenentistas, como a 

Revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922 e da Coluna Prestes se estendendo até 

1927 – além das Revoltas de 1924 em São Paulo e Manaus – provocaram entre os 

governos das oligarquias Estaduais a evocação de medidas cada vez mais radicalizadas, 

como o estado de sítio que engessavam greves e manifestações.  

                                                           
3
 Quando Manaus ainda não possuía o Porto Flutuante, os navios ficavam no meio do rio Negro, sendo 
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embarcações. Ver PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no 

Porto de Manaus (1899-1925). Manaus: EDUA, 1999. p. 70 
4
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Na proeminência dos acordos que instituíram a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) – do qual o Brasil foi signatário –, é possível identificar no país a 

criação de diversas leis versando os trabalhadores, as quais contudo constituíram apenas 

ilusórias ou de letra morta, não sendo exagero “[...] dizer que até o final do ano de 1930, 

não existiam leis trabalhistas no Brasil. Ou melhor, se algumas existiam, não eram 

aplicadas.” (GIANNOTTI, 2007, p. 101). 

A “Era Bernardes” figuraria como período em que o abalo sofrido pelo 

movimento sindicalista liderado pelos anarquistas agora também seria duramente 

disputado por dois novos agrupamentos: os cooperativistas e os comunistas
5
. 

Sob o comando de Sarandy Raposo, os sindicatos e associações de classe 

denominados “cooperativistas” exibiam-se ao trabalhador urbano como uma proposta 

alternativa e mais pragmática aos interesses de classe do que seus adversários 

anarquistas e comunistas. Os últimos, por outro lado, teciam articulações com a 

perspectiva político-partidária baseado no controle cada vez maior das mais diversas 

entidades laborais (GOMES, 2005, p. 156-161)
6
.                        

Diante deste panorama que potencializaria a fragmentação sindical operária 

perante o governo e patrões, percebe-se o quanto estes se beneficiavam do quadro 

caótico de uma regulamentação inexistente e, portanto, impedidora do respaldo jurídico 

legitimador para quaisquer negociações ou reivindicações.  

A crise de 1929 nos Estados Unidos, conforme Cano (2012)7, passava a exigir a 

necessidade de um reordenamento de forças entre as oligarquias regionais e o poder 

central do Brasil. O autor argumenta que “[...] a economia cafeeira, longe de ser apenas 

um latifúndio de monocultura, era muito mais complexa e avançada em interligações 

setoriais”, demonstrando que o alastramento da crise sobre a oligarquia1 cafeeira, na 

verdade poderia espalhar-se como rastilho de pólvora em tantos outros domínios 

econômicos (CANO, 2012, p. 82-86). 

Foi desta forma que as eleições presidenciais de 1930 e a resistência paulista em 

passar a vaga da indicação para um mineiro desaguariam no contexto apropriado para a 

tomada do poder por setores descontentes com a exacerbada liderança paulista. Em 

                                                           
5
 As notícias acerca do massacre promovido pelo governo bolchevique russo contra a Revolta do 

Kronsdat, onde a maioria rebelde eram anarquistas, chegaram ao Brasil causando afastamento destes das 

organizações operárias ligadas aos comunistas. Acirrou-se uma intensa disputa entre os dois grupos pelo 

controle das instituições como Sindicatos, Associações e Federações.  
6
 GOMES, Ângela Maria de Castro. A invenção do trabalhismo. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2005. 
7
 CANO, Wilson. Da década de 1920 à de 1930: transição rumo à crise e a industrialização no Brasil. 

Revista de Políticas Públicas, São Luís, v. 16, n. 1, p. 82-86, 2012.  
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torno de Getúlio Vargas lançariam as bases de discussão de um modelo sindical que 

visasse atender certas demandas dos trabalhadores e patrões, mas que principalmente 

condicionasse ambos à tutela do Estado brasileiro. 

 

 

A implantação gradual do trabalhismo como elemento político 

 

A vitória do Movimento Revolucionário de 1930, ao contrário do que o termo 

utilizado nos faça pensar, não objetivava alterar radicalmente as estruturas políticas 

gerais do país naquele início de década. Como interventor de um governo provisório 

Getúlio Vargas necessitava negociar com forças políticas fragmentadas, seja nas 

oligarquias estaduais, seja entre líderes do movimento tenentista os quais assumiram 

posições-chaves tanto na esfera Federal quanto na ingerência de escolha das nomeações 

dos interventores, principalmente da então conhecida região norte.
8
  

A importância que o tema do sindicalismo assumiria nos anos seguintes revelou-

se em importantes medidas tomadas logo nos primeiros dias daquele governo, onde 

destaca-se a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (MTIC) o qual 

sempre estivera sob o comando de lideranças da estrita confiança de Vargas. Vale aqui 

lembrar que por ali passaram naqueles primeiros anos nomes como os dos gaúchos 

Lindolfo Collor, Salgado Filho e Agamenon Magalhães (este pernambucano) cada um 

cumprindo relevantes etapas na consolidação da entidade.  

Entre as primeiras ações do MTIC, nos chama atenção o Decreto n. 19.770 de 

março de 1931, que estabelecia novas normas de sindicalização. Seu conteúdo, segundo 

Ângela Gomes, vinha “[...] transformar e ao mesmo tempo concorrer com o padrão de 

associações até então existentes no movimento operário.” (GOMES, 2005, p. 163). 

A sindicalização facultativa seria outra estratégia que seduziria muitos operários 

ao novo modelo, pois somente sindicatos reconhecidos pelo MTIC gozariam dos 

benefícios do registro na carteira de trabalho. Quanto a isto, sob o comando de Salgado 

Filho  

 

[...] seriam promulgadas a maioria destas leis, que procuravam regularizar 

condições de trabalho como horários, férias, atuação de mulheres e menores 

até a criação de instrumentos de enfrentamento dos conflitos que surgissem, 
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como Comissões e Juntas de Conciliação e Convenções Coletivas de 

Trabalho. (GOMES, 2005, p. 164). 

 

A construção do arcabouço Trabalhista se dá de maneira ambivalente nesta fase, 

ao deixar evidente a negação da existência dos movimentos sindicais legítimos e suas 

lutas nas décadas anteriores a 1930, ao mesmo tempo que retoma de forma resinificada 

o discurso ainda do século XIX. Neste víamos o valor fundamental do trabalho como 

meio de ascensão social e não de saneamento moral, sendo este entendimento 

juntamente com a dignidade do trabalhador como “[...] eixo principal do qual se monta 

sua comunicação com a sociedade e com o mundo da política.” (GOMES, 2005, p. 27).  

Por certo este encaminhamento visava pressionar as entidades que decidissem 

pela autonomia, atingindo em especial aquelas sob a coordenação anarquistas e 

comunistas. Era o preço a se pagar pelos ditos direitos concedidos.   

Para Paranhos (2007, p. 21)
9
 embora a consolidação definitiva destas Leis só 

viesse a ser divisado a partir da década seguinte, são nestes anos iniciais que podemos 

identificar que “[...] simultaneamente à legislação do trabalho promulgada nos anos 30, 

entra em gestação a ideologia do trabalhismo. 

 Coube aqui, portanto neste momento ao trabalhador ser conduzido a aperceber-

se das “vantagens” de sua vinculação a um sindicato reconhecido, o engendramento de 

um amplo mecanismo que fizesse este discurso como que infiltrar-se naturalmente por 

entre estes indivíduos.  

Fizeram parte importante disto as Inspetorias do Trabalho, cuja função era a de 

prezar pelo adensamento das entidades representativas junto ao novo modelo oferecido. 

É possível notar a partir deste momento o envolvimento de muitas das lideranças 

sindicais nas esferas político partidárias. Suas intenções superavam a mera promoção 

política, pois precisavam criar um discurso vinculando esta aos benefícios da recém-

criada legislação varguista para com os trabalhadores.  

Serão mais precisamente entre 1933 e 1935, tendo em vista a convocação de 

uma Assembleia Nacional Constituinte e posteriormente suas correspondentes 

estaduais, possível verificarmos no caso amazonense a gestação de um interessante 

ideário trabalhista. 
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O trabalhismo no Amazonas: do sindicato ao discurso político 

 

Debruçar-se sobre a construção de um discurso político ligado a Getúlio Vargas 

no Amazonas durante a primeira metade da década de 1930 exige de seu pesquisador 

perceber que a cristalização deste processo, como em outras partes do Brasil, deu-se por 

uma elite política e intelectual por vezes oriunda das mesmas oligarquias regionais que 

Vargas procurava enfraquecer.  

Um mapeamento mais atento do período permite aqui identificar que a 

elaboração de um discurso trabalhista provinha de lideranças provindas algumas da 

militância sindical, outras do restrito meio acadêmico instalado na capital ou mesmo de 

quem escolhera há muito a carreira do serviço público.  

Um olhar pormenorizado, porém, pode comprovar que os que de fato se sobre 

saíram tinham em comum a participação em eventos decisivos da História regional nos 

anos anteriores a Revolução de 1930. Para Santos (1989, p. 22)
10

, “[...] identificar a 

atuação destes personagens nos eventos desencadeados nos anos 1920 é passagem 

obrigatória para compreender a instalação do trabalhismo no Amazonas nos anos 1930”. 

Possivelmente o mais marcante destes eventos fora a Rebelião Tenentista de 1924 em 

Manaus.   

Também conhecida como “Comuna de Manaus”, estivera sob a liderança do 

militar Augusto Ribeiro Júnior e colocaria o Estado definitivamente no mapa das 

grandes revoltas do período o que por consequência permitiria a ele próprio constituir 

uma carreira política anos mais tarde. A participação incisiva na defesa dos revoltosos 

da mesma forma projetaria o jovem advogado e jornalista Álvaro Botelho Maia, 

futuramente primeiro interventor nomeado por Vargas. 

A escalada da crise institucional que promoveu a Revolta fora a desastrosa 

administração de Rego Monteiro como governador, o qual encontra um Estado sob 

grandes dificuldades financeiras. A penúria tornou-se mais crônica pelos longos atrasos 

no pagamento do funcionalismo, o que agravava ainda mais comércio local já 

prejudicado desde 1915 pela queda do preço da borracha.  

Em julho de 1924, militares liderados pelo tenente Ribeiro Junior controlam não 

só a capital Manaus, mas boa parte do Estado, estendendo suas ações até Óbidos e 

Santarém no Pará. Ao largo de um mês de posse destas guarnições militares contudo, 
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são atacados pelos reforços federais que finalmente promovem a rendição do tenente 

Ribeiro Junior e os seus quadros. Mesmo naquele curto espaço de tempo promoveram 

importantes medidas de moralização do uso dos bens públicos além da atualização 

salarial do funcionalismo (SANTOS, 1989, p. 35).  

Quanto a Álvaro Maia, ao rastrear textos desenvolvidos no breve governo 

tenentista, como Velhos e Novos Horizontes – O Amazonas e a Revolução de 1924, No 

Limiar da Intervenção e também. Após a Campanha, Santos (1997, p. 37-39) destaca 

como esta futura liderança política buscava pontuar suas posições de maneira 

antagônica ao modelo de facções oligárquicas em constante crise política e ameaças de 

intervenção federal.  

Embora oriundo do que seria parte da elite amazonense da época, filho de 

seringalistas, enviado para fora do Estado para formar-se em Direito, sempre foi atuante 

em diversos movimentos culturais entre os quais o Glebarismo
11

, cujos princípios nele 

encontrava um fervoroso defensor ao longo de toda trajetória política.  

O almirante de fragata Luiz Tirelli foi outra importante figura na gestação de um 

ideário trabalhista no Amazonas. Embora não estivesse na região durante os eventos da 

Rebelião de Manaus em 1924, ocupava-se, no entanto, de estreitar fortes ligações junto 

aos sindicatos ligado a navegação de cabotagem. Esteve entre os fundadores da 

Federação dos Marítimos do Brasil o que acabou levando a ser um dos fundadores de 

expressão mais importante no futuro Partido Trabalhista Amazonense. 

Mesmo tendo ficado apenas oito meses à frente da primeira interventoria entre 

1930 e 1931
12

, Álvaro Maia não deixando-se abater pela necessidade do afastamento, 

voltara a exercer ativa vida intelectual no Rio de Janeiro. Ali se dedicaria a preparação 

dos eventos relacionados as eleições gerais das quais Vargas havia mantido 

compromisso. 

Enquanto o Amazonas assistia a passaram de diversos interventores entre 1931 e 

1934, a Revolução Constitucionalista de São Paulo dois anos antes serviu de alerta a 

Getúlio Vargas de que as oligarquias regionais ainda detinham significativo poder.  

Seria fundamental, portanto engendrar um apoio consistente proveniente de 

dentro dos Estados visando controlar o processo de elaboração da Constituição do país. 
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 Este fora um movimento nativista que valorizava onde parte da intelectualidade amazonense nata   

chamava para si a tarefa de retomar os rumos de um Estado acostumado a intervenções federais e 

desmandos de uma oligarquia política bastante fragmentada por lutas internas pelo poder. 
12

 Saíra por desentendimento com a cúpula da Justiça Amazonense e após levar seu embate para a esfera 

federal decidiu pela renúncia. 
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Como resultado verificaríamos no caso amazonense acentuada movimentação por parte 

dos aliados do Governo Provisório em direção a criação de novas agremiações que 

congregassem seus respectivos grupos políticos. 

Com o enfraquecimento dos partidos existentes antes de 1930 – o caso mais 

notório disto seria o Partido Republicano Amazonense – as forças pró Vargas 

ampliaram significativamente sua participação nas eleições de 1933 com a criação 

naquele ano tanto do Partido Trabalhista Amazonense (PTA) quanto do Partido 

Socialista Amazonense (PSA). 

Para o pleito federal os principais nomes que mais tarde convergiriam em torno 

do discurso trabalhista seguiram bastante fragmentadas. Luiz Tirelli e Leopoldo 

Carpinteiro Peres lideravam  o PTA, enquanto Álvaro Maia Manoel Severiano Nunes e 

Leopoldo Tavares Cunha Melo estavam à frente do PSA (COSTA, 2001, p. 134-177)
13

.  

Augusto Ribeiro Júnior participaria da eleição como liderança mais isolada 

dentro do antigo Partido Liberal do Amazonas, o qual por fim acabou constituindo 

coligação com o PTA de Tirelli.                 

O que evidencia-se neste momento é que a preocupação em torno da construção 

de elementos de uma identidade trabalhista dava-se acentuadamente por parte dos 

membros do PTA. Entre eles destacava-se a proeminência de Luiz Tirelli candidato a 

deputado constituinte. Quanto a isso observa Costa:  

 

Luiz Tirelli, de raízes no movimento sindical dos marítimos, foi o principal 

organizador do partido. [...] insatisfeito com as decisões do Governo 

Provisório organiza o Partido com um número significativo de marítimos, 

portuários, de integrantes de outras categorias da classe trabalhadora, 

congregando também dissidentes liberais, republicanos e demais 

componentes da elite política amazonense [...]. (COSTA, 2001, p. 139).  

 

Uma importante fonte de informações quanto a isso nos é oferecida pelo “órgão 

de divulgação do PTA” o jornal Tribuna Popular. Veiculado entre 1933 e 1936, é onde 

mais se apresenta preocupação na construção de um discurso trabalhista, voltado para 

aliar a política partidária local e a implementação do novo modelo sindical. 

Fundado em 10 de outubro de 1933 já evidenciava em suas primeiras o destaque 

na figura de Luís Tirelli
14

. Sendo o único deputado eleito pela aliança dos trabalhistas 
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 COSTA, Maria das Graças Pinheiro. O Direito à Educação no Amazonas (1933-1935). 2001. Tese 

(Doutorado)–Pontifícia Universidade Católica de São Paulo-PUCSP, São Paulo, SP, 2001. 
14

 Filiado ao Partido Trabalhista Amazonense, elegeu-se em maio de 1933 deputado à Assembleia 

Nacional Constituinte na legenda da Aliança Trabalhista Liberal do Amazonas, integrada também pelo 

Partido Liberal do Amazonas e pelo Partido Republicano do Amazonas. Empossado em novembro do 
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com os liberais na chamada Aliança Trabalhista Liberal do Amazonas
15

 – manteve na 

carreira política forte atrelamento a imagem de proximidade com classe trabalhadora 

conforme nos consta a seguinte manifestação de apoio na coluna Voz do Operário:  

 

Na representação amazonense tem o proletariado seu legítimo defensor na 

pessoa criteriosa e altamente digna do Sr. Comandante Luís Tirelli, vitorioso 

candidato do P.T.A., de quem tudo esperamos em favor do Estado e do seu 

povo. O proletariado que tem na pessoa do Comandante Tirelli seu destemido 

defensor, seu ídolo e por ele cultiva verdadeira admiração e deposita em S. 

Exa. todas as suas esperanças. E tem razão justificada para tal. Relevantes 

serviços tem ele prestado à causa proletária, empregando o melhor de suas 

energias em favor das classes menos favorecidas, harmonizando e influindo 

nas reivindicações de seus direitos conspurcados. (VÓZ, 1933, p. 1)
16

. 

 

É interessante notarmos como o uso do termo “direitos conspurcados” nos ecoa 

como certa discordância de pontos específicos do novo modelo sindical imposto 

naquele momento. Por certo as entidades e seus filiados não deixavam de notar o 

assédio sofrido por parte do MTIC em prol de sua adesão ao oficialismo. Neste 

momento, Tirelli parece posicionar-se de forma intransigente em favor de seus eleitores 

durante os trabalhos daquela Assembleia Constituinte de 1934. 

 O que, no entanto, o Partido Trabalhista Amazonense exerceu nos anos 

seguintes fora congregar em sua volta entidades que aderissem ao modelo de 

sindicalismo exigido por Vargas. Por diversas vezes, o Tribuna Popular dedica parte 

importante de seu espaço para divulgar e mesmo elogiar aqueles sindicatos e 

associações que assumiam o reconhecimento pelo MTIC.  

Listando ao longo das edições estas entidades podemos conferir que ali haviam 

ao menos uma federação de trabalhadores, oito sindicatos (pilotos e práticos, 

estivadores, padeiros, diaristas, gráficos, sapateiros e motoristas) e quatorze associações 

(maquinistas, cigarreiros, motoristas, taifeiros, marinheiros, foguistas e comerciários). 

Mesmo o interior do Estado, como em Parintins e Itacoatiara também contava com 

                                                                                                                                                                          
mesmo ano, participou dos trabalhos constituintes apresentando, dentre outras, emenda relativa à 

nacionalização dos serviços de cabotagem, elegeu-se em outubro de 1934 Deputado Federal na legenda 

do Partido Popular do Amazonas, organizado pela aliança de elementos do Partido Socialista do 

Amazonas com membros do Partido Trabalhista do Amazonas. Iniciou o novo mandato na Câmara dos 

Deputados em maio de 1935 — data em que se encerrou o mandato obtido como constituinte e que fora 

estendido após os trabalhos da Assembleia Nacional —, exercendo-o até no5vembro de 1937 quando, 

com a implantação do Estado Novo, foram dissolvidos os órgãos legislativos do país (ANAIS DA 

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v. 1, 1934; 

Cronologia da Assembleia; GODINHO, V. Constituintes). 
15

 Augusto Ribeiro Júnior ficaria como suplente de Luiz Tirelli. 
16

 VÓZ do Operário. Tribuna Popular, Manaus, p. 1, 10 nov. 1933. 
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associações em vias de reconhecimento pelo MTIC (TRIBUNA POPULAR, 1934, p. 

2)
17

.  

Observando que os registros oficiais davam conta da existência de cerca de 15 

sindicatos de empregados e um sindicato de profissões liberais registrado no Ministério 

do Trabalho, podemos apontar que na prática o Partido Trabalhista Amazonense tinha 

em suas bases mais da metade das entidades sindicais que estavam correspondendo a 

chamativa de regulamentação (ANUÁRIO..., 1936, p. 133)
18

.  

A convergência política entre Tirelli e Ribeiro Júnior que já havia sido alcançada 

pela Aliança Liberal Trabalhista em 1933, somar-se-ia finalmente Álvaro Maia, eleito 

deputado e por fim governador constituinte em 1935. A partir de meados daquele ano, 

por desentendimentos com a forte figura de Leopoldo Cunha Melo dentro do PSA – em 

parte por Maia desejar a aproximação com a legenda de Tirelli (JORNAL DO 

COMÉRCIO, 1935, p. 12)
19

 – as conversações resultam na constituição de uma terceira 

sigla: o Partido Popular Amazonense (PPA) (TRIBUNA POPULAR, 1935, p. 1)
20

.  

Mesmo diante destas mudanças nota-se o fato do Tribuna Popular manter 

inalterados seu corpo editorial com a ressalva de que agora se  intitulava “órgão do 

Partido Popular Amazonense” (TRIBUNA POPULAR, 1935, p. 1)
21

. Também ali 

vimos neste período certa preocupação em diluir qualquer contrariedade das hostes 

trabalhistas quanto a nova legenda: 

 

A política do individualismo não pode e não poderá solucionar os problemas 

que interessam de perto as grandes classes conhecidas pela denominação de 

trabalhadores ou trabalhistas. [...]. Os trabalhadores não querem nada de 

anarquismo. Desejam, sim [...] medidas essenciais ao bem-estar da 

coletividade. [...]. Educadas as classes proletárias, irão essas, por uma 

evolução apurada, participando com eficiência da nação. Trabalhistas! Aí 

estão em linhas gerais os fundamentos da famosa doutrina que professamos e 

que repele, de começo, por inúteis e sem efeitos permanentes, as ideias de 

subversão, de ódio, de regimes ditatoriais, sem expressão beneficiadora às 

massas. [...]. O Amazonas, e acima de tudo, o sr. Álvaro Maia para com o 

governo do Estado, e para o bem administrar vem necessitar de paz. 

(TRIBUNA POPULAR, 1935, p. 1)
22

.  

 

O uso ostensivo de um discurso direcionado a classe trabalhadora e sua 

vinculação natural ao trabalhismo ressalta a nós o papel relevante que o órgão de 

                                                           
17

 TRIBUNA POPULAR. Manaus: n. 9, p. 2, 15 fev. 1934. 
18

 ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL. Rio de Janeiro, ano II, p. 133, 1936. 
19

 JORNAL DO COMMERCIO, Manaus, 6 jun. 1935, p. 12. 
20

 TRIBUNA POPULAR. Manaus: n.42, p. 1, 20 jun. 1935. 
21

 TRIBUNA POPULAR. Manaus: n. 44, p. 1, 4 jul. 1935. 
22

 TRIBUNA POPULAR. Manaus: p. 1, 11 fev. 1935. 
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comunicação desempenhou quanto a isso. Assim desta forma pareciam evidenciar 

tranquilidade de que a nova agremiação estava herdando o mesmo ponto de vista do 

extinto PTA. 

 

 

O jornal tribuna popular e um pretendido trabalhismo 

 

Embora mantivesse cadernos específicos sobre áreas diversas à temática política, 

como esportes e loterias, o jornal Tribunal Popular (1934, p. 2)23
  priorizava seus 

melhores espaços a temática do trabalhismo partidário deixando claro seu serviço como 

de “orientação das hostes trabalhistas”, as quais são aqui notadas:  

 

Homens de trabalho, que constituem ser uma parcela numerosa da massa 

popular, que até estes últimos tempos, estavam acostumadas a servirem de 

degrau para onde o político com suas lábias subiram para se elevar ás altas 

posições. Porém os tempos mudaram e esses homens de trabalho não se 

sujeitam a servirem de degrau a mais ninguém, pois hão de encontrar entre 

seus companheiros e camaradas quem possa indicar para ocupar as posições 

políticas.  

 

Suas páginas também traziam a preocupação em atrelar o grupo político aos 

interesses políticos de Getúlio Vargas. Os eventos de distribuição das Cartas Sindicais e 

de carteiras de trabalho eram pessoalmente supervisionados pelas lideranças do PTA e 

posteriormente do PPA. 

Um exemplo foi a extensa cobertura da cerimônia da entrega da Carta Sindical 

do “Sindicato dos Enfermeiros do Amazonas”, em que diversas autoridades do PTA, 

incluindo Tirelli, Lourenço da Silva Braga (da União dos Taifeiros), Vivaldo Lima, 

entre outros, fizeram questão de marcar presença. Nesta cerimônia ocorrida na sede do 

Sindicato dos Metalúrgicos, Luiz Tirelli fez um discurso “[...] relatando um histórico do 

processo que transcorreu para adesão do Sindicato dos Enfermeiros ao MTIC” e os 

meios que o PTA se utilizou para a “agilização do processo” (TRIBUNA POPULAR, 

1934, p. 1)
24

. 

A utilização do Tribuna Popular como instrumento de veiculação quanto as 

vantagens da vinculação dos sindicatos às regras de normatização do MTIC eram 

notórias. Em um levantamento pelas edições de 1934 a 1936, registram-se a emissão e 
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 TRIBUNA POPULAR. Manaus: p. 2, 15 maio 1934. 
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entrega de pouco mais de 2.500 Carteiras de Trabalho em Manaus. Além de servir como 

utilidade pública, o anúncio da chegada das carteiras, infere o uso do Tribuna Popular 

como meio propagandístico da política varguista para com os trabalhadores. 

Também nota-se a preocupação na constante veiculação das políticas varguistas 

para o setor atreladas a um ideário trabalhista quando a partir de julho de 1934, o 

periódico passa a publicar uma coluna intitulada “Redutos Trabalhistas”, na qual eram 

informados os nomes dos sindicatos e outras associações laborais, que ombreavam 

apoio ao PTA (TRIBUNA POPULAR, 1935, p. 1)
25

.  

O jornal também demonstrava uma perspectiva educadora sobre a nova 

legislação e o compromisso que as entidades reconhecidas junto ao MTIC teriam para a 

manutenção de seu status e consequentemente o de seus filiados: 

 

Todos os Sindicatos são obrigados, de acordo com o disposto no art. 22 do 

decreto 24.694, de 12 de julho de 1934, e em obediência ás recomendações 

constantes [...], a enviar a autoridade competente, até Março de cada ano, um 

Relatório do acontecido no ano civil anterior, dentro do modelo oficial. 

Assim sendo, ficam avisados os Sindicatos locais para isso cumprir, afim de 

aprovarem seu funcionamento regular. (TRIBUNA POPULAR, 1934, p. 2)
26

.  

 

Em períodos pós-eleitorais, deixados os ânimos da campanha, o jornal mantinha 

a preocupação em discutir em suas linhas a identidade trabalhista, membros e 

admiradores do Partido. Exemplo disto pode ser encontrado na transcrição parcial de 

um discurso proferido por Luís Tirelli em Manacapuru-AM, em dezembro de 1934:  

 

[...] Artífices, artistas, bacharéis e médicos, jornalistas e escritores, 

engenheiros e trabalhadores enfim, de profissões outras, nós não somos mais, 

com diferenças, de uns para os outros na instrução adequada a carreira que 

escolhemos, meros trabalhadores que pelo dispêndio de nossas energias, no 

labor cotidiano, procuramos, com honradez, o pão para nosso sustento e o de 

nossa família. Trabalhistas somos todos quantos, irmanados pelos 

sofrimentos, nos constituímos a força motriz e diretriz da Nacionalidade. 

(TRIBUNA POPULAR, 1945, p. 1)
27

. 

 

 Ao ampliar o conceito de quem afinal seria por natureza um potencial 

trabalhista, Tirelli ao mesmo tempo tenta produzir afinidades que estariam dentro deste 

conjunto de ideias convocando para isso o sentimento do nacionalismo. Este serviria 

como agregador de tão difuso grupo de trabalhadores empregados ou mesmo 
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 TRIBUNA POPULAR. Manaus: p. 1, 21 jul. 1935. 
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 TRIBUNA POPULAR. Manaus: p. 2, 2 mar. 1936. 
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profissionais liberais. São indícios que expõe os percalços que as discussões ainda 

demandavam ultrapassar. 

Ao que nos consta, no entanto, o Tribuna Popular deixaria de circular por volta 

de abril de 1936 (SANTOS, 1990, p. 46)
28

. As circunstâncias levariam logo seguinte 

tanto Tirelli quando Ribeiro Júnior para um ostracismo político, acometidos também 

por uma saúde combalida.  

No entanto restaria a Álvaro Maia, Severiano Nunes uma importante carreira 

política, a qual superaria o Estado Novo do que se manteria como interventor até 1945, 

e indo além, se estenderia até fins da década de 60 quando de sua morte em exercício do 

cargo de senador. Em suas últimas edições encontramos no Tribuna Popular (1936, p. 

1)
29

  mensagens  de apoio e atrelamento do PPA a figura do governador, apontado pela 

maneira patriótica que vinha defendendo as causas do Amazonas.  

Por fim a posse de Marcondes Filho como ministro do Trabalho alguns anos 

depois, consagraria definitivamente Getúlio Vargas a um Trabalhismo em franco 

processo de amadurecimento e definido por substancial bojo teórico que por certo teve 

origens em boa parte dos eventos até aqui abordados. 

 Discutir questões identitárias sobre o mundo do trabalho em uma região 

marcada pelo extrativismo vegetal em processo de decadência econômica, como era a 

Amazônia dos anos 30 sem dúvida tratava-se de um passo ousado. A possibilidade de 

tudo cair em ouvidos moucos era grande; no entanto o que vimos é algo bem contrário. 

Certamente ao trazer a luz este relato deve provocar a ampliação das possibilidades de 

avaliarmos como os temas trabalhistas no mesmo período também estavam sendo 

tratados em outras regiões do país. É um desafio que se nos põe.

                                                           
28

 SANTOS, Francisco Jorge dos et al. Cem anos de Imprensa no Amazonas (1851-1950): catálogo de 

Jornais. 2. ed. revisada. Manaus: Edua, 1990.  
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A HONRA DOS MARIDOS LAVADA COM SANGUE 

 

Isabel Saraiva Silva* 

 

A história de Maria Helena e Demerval Lobato 

 

Passamos a analisar a história de Maria Helena, amazonense, 23 anos, casada e 

mãe de três filhas. Mas antes de discorrer sobre os fatos que antecederam seu trágico 

assassinato, no dia 26 de julho de 1940, ressaltamos o silêncio que envolvia as vítimas 

de uxoricídio
1
 . Não obstante todas as limitações impostas a sua vivência e a covardia 

de ter sua vida interrompida, a vítima fatal dos crimes passionais era colocada no centro 

do julgamento, sem que pudesse proferir uma palavra em sua defesa. A inversão dos 

papéis entre réu e vítima era comum nos julgamentos de crimes passionais. Com efeito, 

buscava-se responder ao seguinte questionamento: quem fora o verdadeiro responsável 

pelo assassinato?  

A resposta era transformada numa complicada equação que quase sempre 

findava no seguinte resultado: a vítima teceu sua própria morte! Os meios utilizados 

para se chegar a esse resultado constituíram o foco central das observações que 

moveram a escrita deste artigo. 

Aos vinte e três anos de idade, Maria Helena estava casada há um tempo que não 

conseguimos precisar, visto não constar esta informação no processo, nem na cobertura 

jornalística que recebeu o caso. Era mãe de três filhas e criava uma sobrinha chamada 

Regina. Os seis membros da família Lobato vieram de Manacapuru para Manaus em 

busca de uma boa educação para as filhas, porém os negócios de Demerval Lobato, 

pernambucano, trinta anos, comerciante, esposo de Helena, ficaram em Manacapuru o 

que ocasionou periódicas ausências de Lobato. 

Jovem que era, Maria Helena logo foi seduzida pela cidade e a quantidade de 

espaços para explorar. Gostava de passear pelas praças, andar de bonde, apreciar as 

festas de bois, as sessões de cinema, tomar um tacacá em frente ao Colégio Pedro II. Em 

suas incursões pela cidade de Manaus, contou com a ajuda de Adriana, dez anos mais 
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moça que ela. As duas tornaram-se fiéis companheiras, sendo constantemente avistadas 

juntas. De acordo com alguns depoimentos, Adriana chegou a hospedar-se um mês na 

residência de Maria e Demerval.  

Antes de possuírem sua própria casa, os Lobato se instalaram em companhia da 

família Lira, amigos de longa data do casal, especialmente de Demerval. As constantes 

saídas de Maria Helena começaram a incomodar. Manuel Lira pediu a sua esposa, 

Constância Lira, que, com muito jeito, chamasse a atenção da visita. Constância atendeu 

à solicitação do marido e convidou Maria Helena para uma conversa entre mulheres. 

Disse-lhe que aquele não era o comportamento adequado para uma senhora casada e 

logo ela seria comentário na cidade. No dia seguinte, Helena e a família deixaram o 

domicílio dos Lira e as excursões continuaram. 

Em um desses passeios, no ensaio do boi Mina de Ouro, no Boulevard 

Amazonas, conheceu Nathan Curi, amazonense, vinte e um anos de idade, cabo do 

Vigésimo Sétimo Batalhão de Caçadores. Na ocasião, tiveram uma conversa curta e 

Helena estava, como de costume, acompanhada por Adriana. Porém, no retorno de uma 

visita que Nathan fez a uma tia enferma, encontrou Maria Helena na janela de sua 

residência. Feliz com o reencontro, ela se oferece para tomarem um tacacá juntos. A 

amizade entre os dois se fortaleceu. Percebendo a afeição de Nathan por Maria Helena, 

Adriana o advertiu, informando que ela era casada. O rapaz se surpreendeu, pois não 

esperava que uma mulher casada fosse avistada em tantos locais públicos. Como prova 

de amizade, os dois trocaram anéis. Nathan recebeu de Helena a sua aliança de 

casamento com as iniciais D.L.S., que significavam “Demerval Lobato Silva”, o já 

mencionado esposo de Maria Helena. 

Quando convidado a depor sobre o caso, após a tragédia que ceifou a vida de 

Maria Helena, Nathan afirmou que nenhuma das atitudes dos dois excluiu Helena da 

categoria de honesta, pois ela sempre se portou com respeito pelos locais onde passava. 

Sem dúvida, o depoimento do cabo foi bastante ambíguo. Ao mesmo tempo em que 

afirmou a honestidade de Helena, apontou que saíram várias vezes juntos, que ela se 

convidou para tomar um tacacá com ele e que nutriam um laço de amizade tão estreito 

que permitiu a troca de anéis entre eles. O mais grave foi, que na ausência de um anel 

para proceder à troca, ela doou a sua aliança de casamento, na qual estavam gravadas as 

iniciais do marido. 

Se a intenção de Nathan era corroborar o bom comportamento da vítima, seu 

testemunho acabou por fazer exatamente o contrário. O casamento exigia da mulher 
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uma vida regrada e recatada, baseada no cuidado com o lar e com os filhos. Sua 

felicidade e seus prazeres já não eram relevantes. O bem estar da família era o que 

interessava.
2
 Por conseguinte, a “boa esposa” não devia ter tempo suficiente para 

usufruir dos lazeres da cidade, principalmente no meio da semana. Ainda que reservasse 

algum tempo para divertir-se, devia fazê-lo em companhia do marido e dos filhos. As 

mulheres de família eram vigiadas, a liberdade era uma premissa das mundanas, 

imagem contrária a da mulher honesta. O próprio Nathan afirmou espantar-se com a 

autonomia de Helena em transitar pelos espaços da cidade, uma vez que, na condição de 

casada, devia evitar, ao máximo, o espaço público, mais ainda na ausência do marido. 

Às mulheres ficava relegada condição de circular pelas ruas apenas por conta das 

obrigações sociais e domésticas, pois “O mundo público e a política são apanágios 

apenas dos homens.” (PINSKY, 2012, p. 470)
3
. 

As notícias em torno do mau comportamento de Maria Helena chegaram até seu 

esposo que, após cinquenta dias de ausência, antecipou sua viagem. Ao chegar a 

Manaus, procurou seu amigo e compadre, Leopoldo Nunes, para se inteirar das notícias 

que recebera. Leopoldo diz que está disposto a declarar tudo quanto sabia, desde que 

Demerval prometesse não se exacerbar na tomada de medidas precipitadas.  

Diante da resposta afirmativa, Leopoldo começou a expor o que viu e o que 

ouviu a respeito de Maria Helena. Narrou que ele mesmo cruzou com ela na estação dos 

bondes por duas vezes à noite, aproximadamente às vinte e uma horas. Que, na primeira 

vez, advertiu Maria Helena sobre seu inadequado comportamento, visto estar o seu 

marido ausente; todavia, diante de uma resposta malcriada, na segunda vez em que a 

viu, nem se aproximou. Disse ainda ter Maria Helena confessado a sua esposa que 

praticava atos de infidelidade e que, depois de assim proceder, percebeu que Demerval 

teria ficado muito mais inclinado a satisfazer suas vontades. Leopoldo destacou que, 

diante do que viu e ouviu, deixou de frequentar a casa de Demerval, privando-se de 

visitar sua afilhada. 

Demerval, que estava bebendo, ficou cego de ódio, pois já havia recebido a 

advertência de outras pessoas sobre as atitudes de Maria de Helena em sua ausência. O 

que lhe falou o seu compadre Leopoldo apenas autenticou o que já desconfiava. Partiu 
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rumo a sua residência e jurou ao seu compadre Leopoldo que iria apenas pedir que 

Helena fosse embora e que deixasse as filhas do casal sob os cuidados dele. Ao chegar 

em casa, indagou Maria Helena sobre tudo que ficou sabendo. A mesma respondeu que 

“[...] podia ficar com qualquer homem e que fosse certo ou não o que falavam, não tinha 

satisfação que dar” (AMAZONAS, 1941, s.p.)
4
; foi quando Demerval sacou um 

revólver e disparou contra sua esposa, que caiu no chão sem vida. Uma das balas atingiu 

a perna de Leopoldo que presenciou a cena, tornando-se uma testemunha ocular do 

crime. 

Demerval Lobato acabou lavando sua honra com o sangue de Maria Helena, 

como tantos outros maridos traídos assim o fizeram. Enquanto atirava, proferiu a 

seguinte frase: “um homem desmoralizado não pode ficar”. Sendo a honra masculina 

um elemento externo, diretamente ligado ao comportamento de sua esposa, “[...] a 

infidelidade feminina atingia diretamente a honra do marido [...]” (BORELLI, 1999, p. 

56). Caso não tomasse nenhuma medida extrema, sofreria com a chacota de todos a sua 

volta. 

As inúmeras denúncias que alegou ter recebido sobre o mau comportamento de 

Maria Helena apontaram para isso. Neste sentido, ressaltamos as observações de Laraia, 

o qual observou que há uma tendência entre os grupos humanos à condenação dos 

comportamentos desviantes, aplicando sanções, nem sempre legais, àqueles que 

desobedecessem, tais como o isolamento e o escárnio.
5
 A esposa transgrediu as normas 

quando ousou explorar demasiadamente o espaço público; ele também seria um 

transgressor se perdoasse a falta da esposa. Priore (2009, p. 21)
6
 desvela: 

 

Não havia nada pior para um homem casado do que uma esposa adúltera. A 

vergonha era abissal. [...] O patriarcalismo não era violento só com as 

mulheres. Com os homens também. Por um lado acusava-se a mulher. E por 

outro, entre risos e chacotas, discutia-se o desempenho eficiente ineficiente 

do corno. Ela traía porque ele dormia demais... 

 

Do marido esperava-se uma atitude, uma punição exemplar para a esposa 

transgressora. De acordo com a mentalidade reinante no período, cabia aos homens 

disciplinar e controlar as mulheres da família, sendo legítimo o uso da força. Esta 
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AMAZONAS. Tribunal de Apelação. Requerente: F.X.L. Manaus, 1941. (Arquivo do Judiciário 
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Ver: LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 16. ed. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2003. 
6 

PRIORE, Mary Del. Matar para não morrer: a morte de Euclides da Cunha e a noite sem fim de 

Dilermando de Assis. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. 
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premissa justificava a violência doméstica, vista como questão de ordem privada, na 

qual o Estado só deveria intervir em casos extremos. Destarte, a ideologia patriarcal 

banalizava a violência contra a mulher ocorrida no espaço do lar (LAGE; NADER, 

2012)
7
 Ao que nos pareceu, tal preceito ainda deixou seus resquícios na atualidade, 

consolidado no conhecido ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. 

A análise dos julgamentos ocorridos em casos de assassinato da esposa pelo 

marido – uxoricídio – revelou os papéis destinados a homens e mulheres no casamento. 

Desta forma, o comportamento costumeiro, o caráter e a posição social dos indivíduos 

eram mais valorizados que o próprio crime (LAGE; NADER, 2012). O desenrolar do 

julgamento de Demerval mostrou, ainda, serem fortes os traços relativos à dominação 

masculina na sociedade. Entretanto, exibiu a presença de mudanças em curso no que 

tangia à dinâmica das relações de gênero, ilustrando os reflexos das transformações 

sociais que se desenrolavam na primeira metade do século XX. 

 

 

A vítima foi autora da própria morte: os argumentos da defesa 

 

A fórmula para a defesa de um uxoricida consistia em transformar a vítima em 

uma mulher pública, desqualificando-a, expondo seu comportamento considerado 

imoral, justificando, assim, a atitude extremada do esposo. Por sua vez, o esposo devia 

ser o homem honrado, cumpridor das suas obrigações, calmo e provedor do lar. A 

motivação e a índole do homem podiam levá-lo à absolvição (LAGE; NADER, 2012).  

No caso de Demerval Lobato, sua defesa pautou-se em quatro pontos. Primeiro 

no depoimento de Manuel Lira, expondo o mau comportamento de Maria Helena já na 

sua chegada a Manaus; segundo, baseado na afirmação de que, na ausência do marido, 

Maria Helena vivia em constantes passeios diurnos e noturnos tendo sido vista na 

proximidade de lugar suspeito, saindo muitas vezes a tarde e só retornando à noite. O 

terceiro motivo baseou-se na afirmação de ter Maria Helena transformado seu lar em 

um lugar impróprio, recebendo a visita de homens, expondo-se para os vizinhos e 

fazendo com que o lar de suas filhas fosse comparado a uma pensão
8
. O quarto motivo 
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LAGE, Lana; NADER, Maria Beatriz. Violência contra a mulher: da legitimação à condenação social. 

In: PINSKY, Carla Bassanezi; PEDRO, Joana Maria. (Org’s). Nova História das Mulheres. São Paulo: 

Contexto, 2012. p. 286-312. 
8
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estava balizado na relação íntima existente entre Maria Helena e Nathan Curi, apontado 

pelas testemunhas como namorado da vítima. 

De acordo com os advogados de defesa, o comportamento de Maria Helena 

gerou em Demerval um espírito atordoado pelo ciúme. As denúncias constantemente 

recebidas por ele por parte de amigos e vizinhos e a frase proferida por sua esposa em 

seus últimos minutos de vida, conferiram-lhe a convicção da infidelidade da mulher. O 

assassino matou por amor e pela honra. Após o assassinato, permaneceu calmo ao lado 

do corpo da vítima, esperou ser preso em flagrante e narrou seu crime com riqueza de 

detalhes. Viveiros de Castro afiançou ser o marido traído um assassino casual, que não 

premeditava seus atos, por isso não negava o que havia feito, nem omitia detalhes.
9
 

Demerval enquadra-se perfeitamente no perfil citado. Os fatos narrados aliados à 

citação deixaram entrever uma questão: esse tipo de crime ocorria, de fato, 

involuntariamente? 

A figura do homem traído, que sentia imensa dor e, por isso, pensava na morte 

para vingar-se da ingratidão da mulher amada, leviana, sem sentimentos, fazia parte do 

imaginário popular da época estudada, aparecendo em letras de canções de grande 

sucesso, como na música Nervos de aço, de Francisco Alves
10

: 

 
Você sabe o que é ter um amor, meu senhor 

Ter loucura por uma mulher 

E depois encontrar esse amor, meu senhor 

Nos braços de um outro qualquer 

Você sabe o que é ter um amor, meu senhor 

E por ele quase morrer 

E depois encontrá-lo em um braço 

Que nem um pedaço do seu pode ser 

Há pessoas de nervos de aço 

Sem sangue nas veias e sem coração 

Mas não sei se passando o que eu passo 

Talvez não lhe venha qualquer reação 

Eu não sei se o que trago no peito 

É ciúme, despeito, amizade ou horror 

Eu só sei que quando a vejo 

Me dá um desejo de morte ou de dor 

 

A letra ressaltava que, mesmo uma pessoa sem sentimentos, com nervos de aço, 

perdia a razão diante de uma situação tão delicada. Essa era a principal defesa utilizada 

pelos réus. Eram pessoas comuns, tomadas por um sentimento profundo, capaz de 

envolver qualquer um, até mesmo o mais frio dos homens. E havia uma forte tendência 
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dos tribunais na absolvição dos assassinos em tais casos. No emblemático crime da 

mala
11

, Giuseppe Pistone rapidamente tratou de tentar transformar a sua esposa, Maria 

Féa, em uma infiel, alegando tê-la encontrado com um amante no apartamento do casal. 

Embora as motivações nada tivessem a ver com uma possível traição, ele sabia que esta 

alegação atenuaria, ou melhor, justificaria a brutalidade de seus atos. 

Retomando os quatro pontos da defesa de Demerval, foi substancial ressaltar que 

eles estavam assentados nos depoimentos de seis testemunhas, vizinhos e familiares por 

ele arroladas: Manuel Lira, Enzo Tavares, Samuel Carvalho, Regina Silva, Marcela 

Araújo e Gustavo Cardoso; além de Leopoldo Nunes, testemunha informante, presente 

no momento do assassinato, também atingido por um dos disparos, o que lhe causou um 

ferimento na perna esquerda. 

Ainda no caso em tela, um dos testemunhos mais emblemáticos foi o de Gustavo 

Cardoso, vinte e seis anos, casado e chofer. Era com ele que Demerval conversava em 

um botequim, antes de confirmar os fatos com Leopoldo, ato sugerido pelo próprio 

Gustavo. Seu depoimento foi o mais rico em detalhes, apontando inclusive os códigos 

utilizados por Maria Helena para indicar que o marido não se encontrava em casa: uma 

luz acesa e uma janela aberta. O código foi informado por um dos amigos de trabalho de 

Gustavo, que se referiu a Maria Helena com os termos “casquinha” e “comida”. Abaixo, 

uma parte do que declarou em juízo: 

 

O depoente viu Dona Maria Helena acompanhada de um indivíduo que 

estava trajando roupa branca, gravata e chapéu do chile, parecendo ao 

depoente ser de nacionalidade turca, ignorando-lhe o nome, no jardim da 

praça Oswaldo Cruz, conversando ambos; Que em seguida Dona Maria 

Helena, dirigiu-se para o lado da Rua Sete de Setembro, tomando a calçada 

do lado do Banco do Brasil, enquanto que o aludido indivíduo, o fazia pela 

calçada oposta, do lado do Pavilhão Universal; Que Dona Maria Helena, 

sempre seguida a distância pelo aludido indivíduo dobrou no canto da Rua 

Sete de Setembro, onde fica a casa Rianil e dali tomou a direção da Rua 

Itamaracá, na qual penetrou cerca de um quarteirão; Que nessa altura Dona 

Maria Helena, voltando-se deparou-se com o depoente e com o choffeur 

Miranda; Que ambos seguiam a mesma direção, que em tais condições, Dona 

Maria Helena voltou pela mesma rua, no mesmo caminho que percorrera; 

Que o aludido indivíduo ficou parado junto a uma garapeira que fica defronte 

ao prédio da Pernambucana; Que Maria Helena já de volta ao passar pela Rua 

Visconde de Mauá, esteve falando com uma senhora em uma porta contígua 

ao prédio do estabelecimento A mão verde; Que em seguida Dona Maria 

Helena tomou o bonde da linha Saudade-Instalação, na Estação de Bondes; 

Que o depoente tendo que se retirar para outro ponto nada mais viu; Que o 
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que acaba de relatar passou-se entre quatorze e quinze horas de que dia e mês 

não se recorda, mas no corrente ano; Que viu também Dona Maria Helena 

acompanhada por A. A., sentados no mesmo banco do bonde da linha de 

Remédios, cerca de dezenove e meia horas; Que viu outra vez Dona Maria 

Helena e o mesmo A.A., em uma sessão noturna do cinema Politeama; Que 

nessa ocasião, entrou Dona Maria Helena e uma mocinha no aludido cinema, 

indo esta a cerca de dez passos de distância, à frente de A. A., logo a seguir 

Dona Maria Helena, que os três sentaram-se em cadeiras contíguas, ficando 

Dona Maria Helena no meio sendo que o depoente pode observar tudo por ter 

se sentado na fila de cadeiras que ficava por detrás da em que se sentaram as 

pessoas acima referidas; Que não se recorda o dia do mês em que se 

passaram os fatos referidos, mas os mesmos tiveram lugar no corrente ano. 

 

Outra testemunha era Samuel Carvalho, trinta e nove anos, auxiliar de comércio, 

vizinho da residência do casal, recusou-se a fornecer muitos detalhes, porém, confirmou 

as constantes saídas de Maria Helena e disse ser o seu comportamento incompatível 

com o exigido para uma senhora honesta, por ser a mesma constantemente vista na 

companhia de homens estranhos e praticar atos indecorosos que o fizeram aconselhar a 

sua esposa a evitar chegar próximo ao portão para não presenciar as cenas 

protagonizadas pela vizinha. Pensou algumas vezes em chamar a polícia, mas não o fez 

por se recusar a intervir na vida alheia e ainda por duvidar que aquela fosse uma casa de 

família. 

A sobrinha da vítima, Regina Silva, confirmou todos os detalhes do depoimento 

de Manuel Lira e acrescentou ter visto no dedo de sua tia um anel que sabia pertencer a 

Nathan Curi, bem como indicou que o cabo carregava no dedo a aliança de Demerval e 

frequentemente deixava Maria Helena no portão quando retornavam de passeios. Disse 

não ver a hora em que a tia regressava, pois já estava dormindo com as crianças, mas 

que uma noite ouviu quando ela e Adriana chegaram em casa, já na madrugada, e 

comentaram ter ido a um baile dançante na Cachoeirinha. 

Regina Silva e Marcela Araújo residiam com Maria Helena e as filhas. Seus 

testemunhos colocaram Demerval na condição de bom esposo, provedor de todo 

sustento da casa, garantindo o conforto material da família. Os impactos das declarações 

das testemunhas culminaram na absolvição do acusado pelo Tribunal do Júri por seis 

votos contra um. Como constou no processo: 

 
O Júri compreendeu que diante de suas recordações dolorosas, sentindo-se 

profundamente ferido em sua dignidade conjugal; julgando-se vítima da 

fatalidade do seu cruel destino – já estava a perder as energias morais quando 

falava em desertar da vida; e ao ouvir a resposta irreverente e injuriosa da 

esposa, contra quem nunca fez censura ou recriminação – não teve mais 

vontade nem consciência para pedir que lhe afastassem o cálice doloroso, 

amargo e aflitivo da sua existência. 
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Buscamos, no processo, alguma menção aos nomes dos jurados, profissão ou 

qualquer outro dado que nos ajudasse a compreender o posicionamento por eles 

adotado. No entanto, nada encontramos quanto a isso. Referindo-se à inclinação do júri 

para a absolvição de réus uxoricidas, Susan Besse mencionou a predominância da 

presença masculina entre os jurados e exibiu uma declaração na qual um jurado 

asseverava: “[...] eu o absolvi porque sou homem e sou casado: se fosse ele faria o 

mesmo.” (BESSE, 1989, p. 186)
12

. Todavia, não é certo que se o júri fosse composto em 

sua maioria por mulheres, a decisão tivesse sido diferente. A dominação masculina 

ocorreu pela ordem social, através, entre outros elementos, do peso do simbólico 

exposto por Bourdieu e já mencionado neste capítulo. 

Desta forma, os padrões de comportamento que encaravam o assassinato da 

esposa nos crimes de uxoricídio como uma condenação justa eram aceitos e 

reproduzidos também por boa parte das mulheres. A legítima defesa da honra foi criada 

fora do Código Penal, não havia nele uma definição do que seria a honra, ou sobre o que 

seria a paixão, embora exista um capítulo dedicado a ela (CORRÊA, 1981)
13

. Porém, 

parecia haver mudanças em curso.  

 

 

O homem civilizado deve dominar seus sentimentos: argumentos da acusação 

 

Ao ser julgado pelo Tribunal do Júri, o réu Demerval Lobato foi absolvido, 

todavia a Promotoria, inconformada com a sentença, decidiu apelar. Assim, o processo 

foi enviado ao Tribunal de Apelação, composto por 5 (cinco) juízes que discordaram do 

magistrado e condenaram o acusado. Tal acórdão foi por não unanimidade, ou seja, 3 

(três) votos a 2 (dois) a favor da condenação de Demerval. O voto de dois juízes pela 

absolvição, sendo um destes o relator do caso, permitiu à defesa interpor recurso para 

que fosse mantida a decisão do juiz singular.  

Os argumentos utilizados pela acusação ressaltaram a delicadeza e a doçura de 

Maria Helena, destacando a frieza de Demerval, através da exposição do diálogo 

travado entre ele e uma das filhas: “– Papai por que matou mamãe? – E ele respondeu 

friamente em calão: ‘O que está feito não está por fazer’ [...]” (AMAZONAS, 1941, 
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s.p.). A conversa foi um dos exemplos utilizados pela Promotoria para indicar que 

Demerval não perdeu os sentidos, pelo contrário, estava bem lúcido e ciente dos seus 

atos. 

Para a acusação, Demerval era um indivíduo de maus precedentes, movido por 

motivos fúteis, informações de pessoas que não souberam pesar as consequências de 

suas leviandades, murmuradores da dignidade alheia. Sua atitude foi injustificada, pois 

não devia ter feito de tais depoimentos um combustível para eliminar a vida de sua 

companheira de longos anos. 

No discurso da Promotoria, percebeu-se uma crítica ao uso da paixão como 

justificativa para o assassinato, para eles: 

  

Existe a necessidade de acautelar a ordem social contra os românticos 

matadores de mulheres. Agora mesmo, o eminente Nelson Hungria, 

estudando os casos de exclusão de pena e de crime no Projeto Revista de 

Novo Código Penal (Ver. For., vol LXXXIII, fasc. 445, págs. 19-27), 

salienta: o que quase sempre anima o criminoso é a esperança da impunidade. 

É justamente tal esperança e que se tornou de tão alarmante assiduidade a 

paixão homicida, pois um romantismo piegas achou de qualificar sublime, 

infiltrando-se tal ideia na consciência popular e provocando sistemática 

benevolência do Tribunal do Júri. [...] É com dominar os seus desejos e 

sentimentos que o homem civilizado se distingue do homem selvagem. 

(AMAZONAS, 1941, s.p.). 

 

A citação nos remeteu às discussões nacionais travadas em torno da punição dos 

denominados assassinos românticos. Entre as décadas de 1910 a 1930, cresceram as 

campanhas contra o que foi chamado de epidemia dos assassinatos de mulheres, 

conquanto não fosse um fenômeno novo, a imprensa delatava o seu vultoso aumento. 

Para que tivéssemos uma dimensão da questão, retomamos o fato de que “A Revista 

Feminina denunciava que os números passaram de um a cada onze horas em 1919, para 

um a cada meia hora em 1925.” (BESSE, 1989, p. 183). Embora discordasse da precisão 

dos dados, Susan Besse acreditou no aumento dos casos. A autora argumentou que as 

mudanças sociais e econômicas proporcionaram novas aspirações e opções para as 

mulheres e, por consequência, intensificaram o conflito entre os sexos, à medida que 

diminuía a capacidade de controlar os comportamentos femininos através dos métodos 

já conhecidos. 

Na tentativa de conter o avanço do número dos crimes passionais e reduzir a 

impunidade, grupos de mulheres se mobilizaram pelo país. A mobilização feminina 

contou com o apoio de membros do Judiciário; quatro destacados promotores públicos 

fundaram, em 25 de fevereiro de 1925, o Conselho Brasileiro de Higiene Social, com a 



 

 

132 

 

colaboração do citado jurista Nelson Hungria. Este órgão passou a ser o principal 

organizador da campanha que combatia a tolerância aos crimes de paixão (BESSE, 

1989). 

Era sabido que a tolerância não partia apenas do respaldo da lei, as crenças 

populares justificavam a punição com morte das mulheres consideradas infiéis. Partindo 

deste pressuposto, a campanha objetivou reeducar a sociedade. O amor romântico foi 

classificado como um mal, principalmente dentro do casamento. O objetivo dos casais 

devia ser o cuidado com a família, especialmente com a prole. 

O centro das preocupações do Judiciário era a propagação dos ideais de família 

higiênica, dentro dos padrões burgueses. Nelson Hungria combateu duramente os novos 

padrões de comportamento da mulher moderna, para ele, geradores, em parte, dos 

conflitos que se processavam entre os casais, mas defendia a punição mais severa dos 

assassinos de paixão, por enxergar que esta medida possuía o papel didático de retirar os 

sentimentalismos excessivos das relações. Neste sentido, foi possível perceber uma 

dominação simbólica mesmo em iniciativas que, em algum aspecto, pareciam 

concretizar a conquista de algum direito para as mulheres. 

Tomando a capital do Brasil na época, Rio de Janeiro, como vitrine, os números 

mostraram que as campanhas do Conselho Brasileiro de Higiene Social surtiram efeito. 

Em 36 casos de crimes passionais investigados no Rio de Janeiro, 24 acusados 

receberam a pena máxima (BESSE, 1989).
 
Contudo, mudanças deste porte demorariam 

a serem processadas. As posturas dividiam opiniões: de um lado estavam aqueles que 

concordavam que nada justificava o ato de ceifar uma vida; do outro, aqueles que 

consideravam justo matar em defesa da honra.  

Exemplo desta divisão estava presente no posicionamento dos juízes que 

avaliaram o pedido de revisão da sentença que absolveu Demerval Lobato. Dos cinco 

juízes, três votaram a favor da condenação do réu e dois a favor da manutenção da 

sentença que o absolvia. Assim, em 11 de fevereiro de 1941, Lobato recebeu a pena 

máxima: trinta anos de prisão. Esse desfecho parcial gerou novos questionamentos: 

estávamos, então, diante da vitória da propagação de novos valores e da luta das 

mulheres? Seria o fim da honra lavada com sangue? O andamento do caso mostrou que 

não. O pedido de revisão de sentença culminou na absolvição do réu, vejamos o 

acórdão: 
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ACORDAM, por maioria de votos – ouvido o ilustre chefe do Ministério 

Público – em deferir o pedido de revisão, para absolver Demerval Lobato 

Silva, da acusação que lhe foi intentada pela Justiça Pública, visto haver para 

isso, razões de fato e de direito; e em consequência, mandar que em seu favor 

se expeça o alvará de soltura, se por al não estiver preso – e se lhe dê baixa 

na culpa.  

Manaus, 30 de dezembro de 1941. (AMAZONAS, 1941, s.p.). 

 

As “razões de fato e de direito” supracitadas se traduziam na infidelidade de 

Maria Helena que estava deveras sacramentada. A aliança do sagrado laço do 

matrimônio no dedo de Nathan foi o símbolo do pouco caso que fez Maria Helena da 

instituição familiar. Outrossim, a sociedade não poderia ser privada de um elemento 

operoso e útil como Demerval, homem de moral impoluta, sobre o qual não pesava 

nenhum outro ato que desabonasse a sua honra, inclusive dentro da casa de detenção, na 

qual passou dezessete meses. Ademais, as filhas menores, órfãs de mãe, necessitavam 

da presença paterna para guiá-las. 

A despeito das mudanças em curso, a estratégia de ressaltar o bom caráter do 

assassino e denegrir a vítima funcionou com Demerval na década de 1940 e continuou 

funcionando com tantos outros ao longo das décadas seguintes. Conforme Blay (2008, 

p. 43)
14

, tais argumentos “[...] inocentavam do caboclo ao homem da elite”. Os casos de 

uxoricídio foram utilizados de maneira didática, pelo Judiciário e pela imprensa, para 

demonstrar as consequências desastrosas que o agir fora dos padrões causava, 

reforçando arquétipos de comportamento feminino ligados à submissão, valorização da 

castidade e estreita ligação com a maternidade e o mundo privado, de modo que sua 

presença nos espaços públicos não era bem vista.  

Assim, era fundamental para uma mulher que quisesse ser considerada honesta, 

principalmente quando casada, evitar, ao máximo, o mundo da rua, saber em que 

horários poderia transitar pela cidade, viver em função da família e devotar extrema 

fidelidade ao marido. A infidelidade era, portanto, um crime que parecia ter sido 

delineado no feminino e a punição extremada para tais casos encontrava um forte 

respaldo no imaginário popular. 

As fontes relacionadas aos crimes passionais foram um espaço privilegiado para 

análise das imagens erigidas sobre as mulheres. Era certo que os modelos construídos 

em torno dos papéis sociais de homens e mulheres não serviram para explicar a 

realidade, sempre mais complexa, porém acabam influenciando modos de ser, agir, 
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pensar e sentir. É a partir deles que os grupos determinaram o certo e o errado, 

condenando algumas posturas e abraçando outras. 

No território das relações afetivas, os homens tenderam a manter sua dominação 

a qualquer preço. Perrot (2005)
15

 lembrou que o corpo da mulher não lhes pertencia. O 

marido devia possuí-lo e, logo em seguida, os filhos, O corpo feminino estava no centro 

de toda relação de poder, havendo um controle sobre sua aparência, seus limites, até o 

seu riso era controlado. A solução encontrada para consolidar o mando sobre o corpo 

feminino foi enclausurar a mulher, confinando-a no espaço privado. 

A sexualidade feminina, selvagem e perigosa, devia ser domada para não 

perverter toda sociedade. Responsabilizada pela honra dos pais, irmãos, maridos e 

filhos, cabia ao homem dominá-la e subjugá-la, mesmo que para isso tivesse que utilizar 

a força. 

Analisando processos relacionados a crimes passionais presentes no Arquivo do 

Judiciário Amazonense, vemos mulheres rebeldes, que resolveram romper com a 

dominação imposta, experimentando negar-se a atender à vontade masculina, fosse 

rejeitando seu amor, ou descumprindo o acordo de exclusividade. Negando, assim, a 

premissa de ser para os outros (ROCHA-COUTINHO, 1994)
16

, que conferia a tônica 

do ser mulher em sociedade. 

Maria Helena, a principal personagem deste artigo, permitiu-se explorar os 

espaços da cidade, dançando, conversando, vendo, ouvindo, rindo, vivendo! Ela 

praticou a ameaçadora arte do corpo livre. Os motivos que impulsionaram seus atos não 

aparecem no processo analisado, eles sequer interessavam. Mas ousamos especular, 

com base em alguns elementos de sua história que se deixaram desvendar: ser moça do 

interior, que casara jovem, não tendo tempo de conhecer e experimentar certos prazeres. 

Nas décadas em estudo, o nascimento de uma filha representava sempre um perigo 

iminente para a honra das famílias; por esse motivo, os varões eram os preferidos e as 

moças deviam casar cedo (PINSKY, 2012). 

Na condição de mulheres, tendemos a ver Maria Helena como Emma Bovary, de 

Gustave Flaubert, a sonhadora envolvida no dilema existente entre a sua liberdade 

                                                           
15 

PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Bauru: EDUSC, 2005. 
16 

ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações 

familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
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individual e as convenções sociais (BORGATO, s.d.)
17

. No entanto, buscando justiça 

em relação ao direito de resposta que lhe foi negado, conferimos a ela o benefício da 

dúvida que Machado de Assis conferiu a Capitu.
18

 

O Judiciário aparecia como privilegiado mantenedor da ordem. A ele cabia à 

palavra final. Suas motivações para o controle dos crimes passionais estavam ligadas à 

intenção de racionalizar os sentimentos, gerando relações familiares higienizadas e 

estáveis. A preocupação com estes crimes, marcante na década de 1920, desvanece na 

década de 1940, quando o Estado assume o controle de defesa das famílias, através da 

instauração de políticas públicas para as mulheres que reforçavam a hierarquia entre os 

sexos. Diante da intervenção do Estado, os crimes da paixão não se mostraram mais tão 

ameaçadores (BESSE, 1989). 

Aproveitando-se da publicidade gerada em torno dos casos, assim como 

analisado nos crimes de defloramento, o Judiciário sugestionava os signos da 

masculinidade e da feminilidade, operacionalizando o que Borelli chamou de 

manipulação pedagógica (BORELLI, 1999), corroborando as posturas ideias a serem 

adotadas por homens e mulheres na sociedade, expondo como a quebra dos papéis 

podia ser danosa. Na perspectiva de Foucault (1999)
19

, a conclusão do inquérito 

indicava a verdade que prevaleceu naquele litígio e, diante das suas circunstâncias 

particulares, produzindo um saber-poder. Desta forma, a “[...] instituição judiciária veio 

a ser, na cultura ocidental, uma maneira de autenticar a verdade, de adquirir as coisas 

consideradas verdadeiras e de transmiti-las.”(FOUCAULT, 1999, s.p.). 

As verdades transmitidas pelo Judiciário no caso do assassinato de Maria Helena 

reforçavam a alocação feminina para as atribuições ligadas à submissão e ao recato, 

vigorando o discurso da dominação masculina. Ao mesmo tempo, o caso mostrou que 

as mulheres não reagiram de maneira passiva às condições que lhes foram impostas, 

indicando, como lembrou Perrot (2005), que dentro de um universo marcadamente 

masculino, as mulheres faziam seu jogo.  

                                                           
17 

BORGATO, Rafhael. A tragédia feminina em Madame Bovary sob a perspectiva psicanalítica. [S.l., 

s.d.]. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/lettres/article/download/5768/4474>. Acesso em 

15 jun. 2016. 
18 

Um dos principais personagens do romance Dom Casmurro do escritor Machado de Assis, publicado 

em 1889. Capitu teria praticado uma suposta traição ao esposo Bentinho. A leitura da obra, no entanto 

não deixa claro se a traição ocorreu de fato.  
19

 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau Editora, 1999. 



 

 

136 

 

 

 

 

IX AS PERIPÉCIAS DE UM ANARQUISTA PORTUGUÊS NAS 

TERRAS AMAZÔNICAS: A TRAJETÓRIA MILITANTE DE 

TÉRCIO MIRANDA ATRAVÉS DAS FOLHAS OPERÁRIAS 

DO LUCTA SOCIAL E UNIÃO - 1914 
 

Claudia Amélia M. M. Barros 

  



 

 

137 

 

AS PERIPÉCIAS DE UM ANARQUISTA PORTUGUÊS NAS TERRAS 

AMAZÔNICAS: A TRAJETÓRIA MILITANTE DE TÉRCIO MIRANDA 
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Tércio Fernandes da Silva Miranda era um homem cuja militância partia de uma 

visão internacional da luta da classe operária. Nascido em Portugal chega à cidade de 

Manaus imbuído do desejo de mudança e transformação social.  O período de militância 

na cidade de Manaus foi vivenciado entre a data de 27 de fevereiro até 01 de novembro 

de 1914 através das folhas operárias da Lucta Social e União ainda que seja importante 

destacar que se estabeleceu na cidade em meados de 1912. 

Delegado especial da Confederação Operária Brasileira (C.O.B.), participou da 

fomentação da Sociedade das Artes Graphicas do Amazonas, foi membro dessa 

associação, articulador político, participou da comissão administrativa provisória do 

primeiro “Sindicato dos Trabalhadores Gráficos” e posteriormente da sua diretoria, 

militou apaixonadamente nas “paredes” que ocorriam na cidade. Atuou, militou, viveu.  

Este artigo tem por objetivo pensar nas redes de experiências militantes criadas 

entre Portugal e Brasil, através da militância de Tércio, o que nos possibilita revelar as 

conexões bilaterais internacionais, onde os conjuntos de experiências passam a ser 

ressignificadas. 

 

 

As conexões  

 

 O reconhecimento da própria consciência individual e coletiva é umas das 

principais preocupações quando buscamos resgatar as experiências vividas pela classe 

trabalhadora. As discussões que cercam o debate em torno da construção de identidade 

nos conduzem ao entendimento thompsiano que percebe essa categoria conceitual como 
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processo e, portanto, também como resultado histórico da luta de classes (THOMPSON, 

1981, p. 55)
1
. 

A historiografia tem avançado em termos de resgate de trajetórias individuais no 

seio da classe trabalhadora nacional e as preocupações em torno desta questão
2
. A 

historiografia no Amazonas também tem avançado em torno desse tema, buscando 

através de pesquisas, construir um quebra cabeça das lideranças que atuaram na região
3
. 

É nesse esforço de construção que é necessário historicizar o sujeito histórico, buscando 

dar-lhe sentido inteligível.   

É prudente ficarmos alerta nessa construção, como salienta Schmidt (2014, p. 

124-144)4: 

 

Respeito pelo personagem biografado – no sentido de compreendê-lo em sua 

historicidade e não como uma celebridade a ser desnudada – e respeito pelas 

regras historicamente construídas do ofício de historiador: tais me parecem 

ser as premissas mais importantes dessa ética particular, aquela do 

profissional de História que se dedica a perscrutar os caminhos e 

descaminhos de uma vida. 

 

Diante dessas observações iremos buscar na militância de Tércio Fernandes da 

Silva Miranda a construção de uma rede militante bastante comum no início do século 

                                                           
1
 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987. 3 v. 
2
  Para uma discussão a respeito, citamos alguns trabalhos: GUIMARÃES, Manoel Salgado. A biografia 

como escrita da história. Prefácio In: SOUZA, Adriana Barreto de. Duque de Caxias: o homem por trás 

do monumento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. De acordo com Manoel Salgado, esta 

valorização do sujeito, através de estudos que alertam para a necessidade de compreensão desses atores 

em ação, está correlacionada à ideia de um “giro subjetivo”, identificada por Beatriz Sarlo. Assim, “a voz 

do indivíduo, daquele que viveu a experiência e que, na condição de testemunho, seria capaz de deslizar 

da experiência para a narrativa, dotando-a, por isso mesmo, de uma capacidade de falar a verdade do 

acontecido pela via da vida do narrador”, se faz uma demanda para os escritos biográficos no tempo 

presente (GUIMARÃES, 2008, p. 23). Ou ainda em Schmidt (1997), que ao tentar entender o porquê da 

emergência do gênero biográfico entre historiadores e jornalistas aponta como um dos fatores a crise do 

paradigma estruturalista, que leva, citando Chartier, a uma procura pelo “papel dos indivíduos na 

construção dos laços sociais”. Cf. SCHMIDT, Benito Bisso. Construindo biografias... historiadores e 

jornalistas: aproximações e afastamentos. Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, CPDOC/FGV, n. 

19, p. 2, 1997. 
3
 Cito aqui como exemplo a sessão coordenada n.19 Faces do Movimento Operário Amazonense (1910-

1930) com as seguintes comunicações: Lideranças estrangeiras entre os trabalhadores manauaras: As 

trajetórias de Joaquim Azpilicueta e Targino Mariani. (1910-1930) de Luís Balkar Sá Peixoto Pinheiro  : 

A Imprensa Operária no Amazonas e a Análise das Redes Sociais de Luciano Everton Costa Teles.  As 

peripécias de um anarquista português nas terras Amazônicas: a trajetória militante de Tércio Miranda 

através das folhas operárias do Lucta Social e União (1914) de Cláudia Amélia Mota Moreira Barros e 

Entre a mediação e a denúncia: A Imprensa Amazonense diante das Greves Operárias de 1917 de Moisés 

Dias Araújo. Debate ocorrido em 2016 na Universidade Federal do amazonas. IV Seminário Internacional 

Mundos do Trabalho. VIII Jornada Nacional de História do Trabalho. Disponível em 

docplayer.com.br/31079067-Iv-seminario-internacional-mundos.html#show_full_text 
4
 SCHMIDT, Benito Bisso. Quando o historiador espia pelo buraco da fechadura: biografia e ética. 

História, São Paulo, v. 33, n. 1, p. 124-144, jan./jun. 2014. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/his/v33n1/08.pdf>. 
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XX, mas nem por isto menos interessante, onde a ideia de internacionalismo da luta dos 

trabalhadores é a tônica adotada.   

Militante português, anarquista, fotogravador de grande excelência e com uma 

longa contribuição para a organização da classe trabalhadora portuguesa, ele atravessa o 

Atlântico em direção ao Brasil em meados de 1912, ano que especulamos ser de sua 

chegada ao Amazonas. Porém o Brasil, mais especificamente Manaus, é apenas uma 

escala na sua trajetória enquanto militante.  

 

 

Trajetória formativa de um militante 

 

Sua formação técnica e profissional em Portugal possivelmente sofreu a 

influência da escola tipográfica do mestre Libânio da Silva (1854-?) situada em Lisboa, 

que há seu tempo era um dos mestres tipógrafos de maior influência na formação de 

jovens tipógrafos. Provavelmente fez uso do “Manual do Tipógrafo”, uma espécie de 

cartilha e manual cheio de lições técnicas para os que iniciavam a aprendizagem na 

tipografia
5
. Essa escola exerceu uma forte influência na formação técnica/ profissional 

de toda uma geração de tipógrafos portugueses. 

 

                                              Figura 1 - Manual de Libânio da Silva 

 
Fonte: Silva (1908)

6
 

 

O contexto que surge a militância de Tércio é no início do século XX, marcado 

por um momento de efervescência das ações grevistas em Portugal onde a disputa entre 

                                                           
5
 O manual é datado de 1908 e foi elaborado com o objetivo de instruir e normatizar as técnicas 

tipográficas portuguesas. Disponível em: <www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/links/.../Artesgráficas>. 
6
 Disponível em: <www.dglb.pt/sites/DGLB/Portugues/links/.../Artesgráficas>. 
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monarquistas e republicanos fervilham as ruas de Lisboa e como consequência o 

movimento operário lisbonense encampavam inúmeros debates e greves.  

Os tipógrafos foram uma das categorias que enfrentaram uma série de processos 

grevistas nesse período. Conforme Barreto (1982, p. 183-212)7: 

 

Até à implantação da República registar-se-iam ainda várias greves de 

empresagreve na Tipografia Católica (Porto, 1907), que pretendia aumentar 1 

hora a jornada, sendo 3 grevistas presos, mas depois absolvidos; greve no 

Jornal da Noite (Lisboa, 1907), derrotada, sendo despedidos 10 tipógrafos, 

substituídos  por outros; greve na Tipografia Eborense (Évora, 1909), por 

solidariedade com o encarregado despedido; greve confusa no diário 

republicano O Norte (Porto, 1909), com despedimento de tipógrafos e sua 

substituição por outros, entre os quais um dirigente da Liga das Artes 

Gráficas; greve no jornal republicano A Pátria (Porto, 1909), pela 

manutenção de determinada regalia salarial, havendo o gerente da empresa, 

Dr. Duarte Leite, despedido imediatamente os 14 tipógrafos em greve, 

substituídos por outros seus colegas. Há a registar ainda uma greve em Braga 

(1909), que se estendeu a todas as tipografias da cidade e durou 3 dias, 

conseguindo os trabalhadores que determinado ‘regulamento despótico’ que 

restringia o ‘direito de pensar livremente’ fosse retirado.  

 

Como podemos perceber o cenário era de intensa atividade reivindicatória entre 

a categoria tipográfica, onde as relações de poder estavam em disputa. Neste contexto 

Tércio não deveria estar alheio aos eventos repletos de paredes ligadas diretamente à 

sua categoria e isto deve ter tido algum grau de influência na formação identitária 

classista do jovem tipógrafo. A identidade enquanto processo em constante construção é 

determinante para o desenrolar das ações militantes de Tércio. 

Em dezembro de 1910 exerceu o cargo de editor e administrador da revista “A 

Águia”.  A revista possuía uma  matriz nacionalista e em pleno contexto de instauração 

do novo regime Republicano,  o espírito de promoção da autoestima nacional que os 

mobilizou era pautada contra a tese de declínio da nação portuguesa e a mentalidade 

positivista de Auguste Comte que se disseminava entre  a intelectualidade europeia 

(FERRÃO, 2010)
8
. 

A revista a partir de 1912 passou a ser propriedade da Renascença Portuguesa, 

grupo que segundo Manso era  

 

[...] movimento sócio cultural que surgiu com a República em torno das 

Universidades Populares, nas quais depositavam um papel determinante para 

                                                           
7
  BARRETO. José. Os tipógrafos e o despontar da construção colectiva em Portugal (II). Análise Social, 

v. XVIII, n. 70, p. 183-212, 1982. 
8
 FERRÃO, Nuno Sotto Mayor. Leonardo Coimbra, a revista “A Águia” e o panorama cultural 

contemporâneo. Nova Águia, Sintra, Edições Zéfiro, n. 5, p. 34-36, 1. sem. 2010. 
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a educação de amplas camadas de indivíduos mais velhos e já enquadrados 

no tecido produtivo do país. Dentro deste Movimento com raízes anarquistas 

e libertárias, coube a Jaime Cortesão (1884- -1960) a tarefa de estabelecer as 

condições para o surgimento das Universidades Populares, primeiro no Porto 

e depois alargadas a cidades como Vila Real, Coimbra ou Póvoa do Varzim. 

Afinal queria importar-se para Portugal um modelo de educação das classes 

trabalhadoras que já vigorava em outros países. (MANSO, 2011, p. 23-26)
9
.   

 

E entre esses libertários que se aglutinaram ao redor dos ideais desse grupo 

tínhamos Tércio Miranda como editor e administrador da primeira edição. 

 

Figura 2 - Revista A Águia 

 
Fonte: A águia (1910)

 10
. 

 

Tércio participou das organizações libertárias do Porto, chegando a associar-se 

em 1912 a Liga d´a Educação Nova, que funciona em Porta do sol; Rua das Fontainhas 

n.09 (CRUZ, 2012, p. 24)
11

.  

 

As peripécias de um militante português no Amazonas.  

 

Nessa efervescência política é que Tércio chega ao Brasil, possivelmente na 

segunda metade 1912. Saído de um contexto de intensa luta e debates ele se encaminha 

para o Brasil com claras convicções políticas. As posturas adotadas por Tércio 

                                                           
9
 MANSO, Artur. A República e a demanda pelo ensino: as universidades populares da renascença 

portuguesa. O professor, n. 100, III série, p. 23-26, maio 2011. Disponível em: 

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/13969/1/Univ.Populares.renas.AManso.pdf>. 
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 A ÁGUIA. Porto, Portugal: 1 dez. 1910.  
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 CRUZ, Manuel Carvalho Ferreira da. O movimento Libertário Portuense à luz do periódico A Aurora: 

(1910-1919). 2012. Dissertação (Mestre em História Contemporânea)–Universidade do Porto, Portugal, 

2012. Disponível em: 
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permitem uma reflexão acerca dos processos de conexões estabelecidos ente os 

trabalhadores, não somente de maneira interestaduais, mas em conexões bilaterais 

internacionais.  

A carga de experiência trazida por Tércio irá ser ressignificada em um novo 

contexto e espaço cultural.  Com isso é importante destacar que não se trata da defesa de 

um modelo tradicional que se apoia na visão eurocêntrica, onde o europeu se torna porta 

voz de uma matriz civilizatória, ainda que entendamos que o indivíduo carrega consigo 

suas referências, mas de estabelecer uma apropriação e reelaboração de novos 

parâmetros culturais.  

Nesse processo, centro e periferia, alto e baixo, civilizado e bárbaro, se 

encontram em um ponto de interseção, onde a experiência torna-se o elemento mais 

significativo. Segundo Pinheiro (2014, p. 4),  

 

[...] essas interações e trânsitos nunca foram unidirecionais, como se poderia 

supor, partindo de um centro irradiador europeu em direção à múltiplas 

periferias, depois de mediadas pelo aporte de experiências nos centros mais 

dinâmicos do país, como São Paulo ou Rio de Janeiro. 

 

 Tércio desembarca no Brasil, carregando na mala mais do que objetos pessoais 

e materiais, ele vem com uma bagagem técnica, cultural e principalmente política. Sua 

atuação na Confederação Operária Brasileira (COB) em 1913 demonstra essa interação 

com as questões ligadas à organização da classe trabalhadora.  

Sua atuação profissional em Manaus começa em janeiro de 1913 no Jornal do 

Commercio onde está empregado como photogravurista de importância no cenário 

local. A rápida incorporação de Tércio ao Jornal do Comercio poderia ser colocada no 

campo de uma feliz coincidência e do desejo do carioca Vicente Reis em modernizar o 

periódico, adquirindo lynotipos, que à época eram o que tinham de mais moderno em 

termo de impressão gráfica no mundo. Tércio está empregado e pelos dizeres da edição 

comemorativa contava com prestigio de um grande artista, que de fato o era.  

 
Figura 3 - Panorama de Manaus de Huebner e Amaral e produzida por Tércio 
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Fonte: Jornal do Commercio (1913)
12

. 
Em sua edição comemorativa de Dez anos o Jornal do Commércio como parte 

de uma campanha de exaltação da modernização e investimento tecnológico do 

periódico, publica uma série de fotografias de suas oficinas e principais trabalhadores. 

Nelas surge Tércio Miranda em pose perpetuada ao lado de sua bancada de trabalho. 

 

Figura 4 -  Tércio em sua bancada de trabalho 

 
Fonte: Jornal do Commercio (1913). 

 

É importante salientar que Tércio a partir de suas experiências políticas e sociais, 

chega à cidade de Manaus imbuído do desejo de mudança e transformação social, isso 

nos permite refletir que o indivíduo ao tomar consciência da própria identidade, como 

trabalhador ou ainda que simplesmente negando esse tipo de categorização, é um dos 

grandes passos para a construção de uma identidade coletiva e para o processo de 

mudança social, ou ao menos, o desejo dessa mudança. 
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 JORNAL DO COMMERCIO. Manaus: 5 jan. 1913. 



 

 

144 

 

           Figura 5 -Tércio Miranda e seus companheiros na oficina

 
Fonte: Jornal do Commercio (1913). 

 

Em Manaus, Tercio exerce as atividades de tipografia e a partir da análise dessa 

imagem
13

 é possível estabelecer o quanto o universo das oficinas era um espaço 

masculino. Marcado pelo controle do uso da técnica que cria diferentes relações de 

poder no interior da categoria tipográfica, mas que também estabelece a diferença da 

categoria diante de outras profissões e da própria elite. 

Essa construção é demonstrada em suas palavras no editorial do Lucta Social, ao 

refletir acerca da luta enfrentada pela classe trabalhadora.  

 

A lucta do pequeno contra grande, como vulgarmente dizem os sociólogos 

para melhor comprehensão dos seus leitores, desde as eras mais remotas, tem 

sido duma tenaidade quase cyclopica. (LUCTA SOCIAL, 1914, p. 1)
14

. 

 

A ideia de luta incessante, defendida por Tércio é uma premissa para 

compreendermos a concepção de mundo defendida por ele, onde o confronto entre 

classes é pautado no confronto de interesses entre a burguesia e proletariado. Além 

disso, é importante considerarmos que a compreensão da identidade deve levar em 

consideração sua relação intrínseca com a diferença e o confronto.  
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 Iremos buscar entender a imagem como fonte e considerando que as imagens não se limitam a ilustrar, 

mas que também educam e possibilitam a produção do conhecimento. Cf. PESAVENTO, Sandra Jatahy. 

História cultural: caminhos de um desafio contemporâneo. In: ______; SANTOS, Nádia Maria Weber; 

ROSSINI, Miriam de Souza. Narrativas, imagens e práticas sociais: percurso em história cultural. Porto 

Alegre, RS: Asterisco, 2008. p.11-18. 
14

A LUCTA SOCIAL. Manaus: p. 1, 29 mar. 1914.  
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Essa visão de mundo encontrou nas bases do anarco-sindicalismo seu alicerce 

para a construção desse novo mundo. O anarco-sindicalismo pode ser considerado uma 

doutrina e um método de luta. Em sua doutrina, o trabalhador é visto como uma célula 

importante da sociedade e, por isso, deve ser aperfeiçoado e desenvolvido e como 

método de luta, busca a anulação do sistema capitalista pela ação direta, pela greve geral 

revolucionária. Essa perspectiva é importante frisar, uma vez que as greves foram 

amplamente apoiadas e incentivadas nas folhas do “Lucta Social”.  De acordo com 

Rodrigues (1999, p. 87), a força do anarco-sindicalismo está no conjunto de 

organizações operárias, pautadas nos sindicatos, uniões e federações voluntárias, 

livremente associadas.  

O período de militância na cidade de Manaus foi provavelmente vivenciado 

entre os anos de 1912 até 1° de novembro de 1914. Porem através da “Lucta Social”, 

um jornal de linguagem sindical revolucionária, que datamos essa experiência com uma 

constância de maior robustez. Foram aproximadamente um ano em que seis números 

publicados neste periódico “Lucta Social” conclamava a categoria tipográfica e a classe 

trabalhadora há organização. 

 Com o intuito de concretizar esse anseio de profunda transformação social, em 

1º de maio de 1914 o A Lucta Social apresenta o estatuto que norteia a formação da I 

Federação Operária no Amazonas um órgão estadual, filiado a Confederação Operária 

Brasileira (C.O.B.), com sede no Rio de Janeiro – cuja finalidade era a organização da 

classe trabalhadora no Amazonas: 

 

Resolve, o grupo operário ‘A Lucta Social’ apresentar as sociedades 

organizadas no Amazonas, as bases d´um agrupamento estadual federativo, 

para: 

Iº - ter em ligação permanente, por delegados especiais, qualquer federação 

profissional ou da indústria e de sindicatos que não possuam ainda as suas 

uniões; 

IIº - desenvolver a consciência associativa, manifesta-se contra a coação que 

por vezes se pretende impor a liberdade de pensar, de associação e de reunião 

e apoiar todos os movimentos de reivindicações operarias, auxiliando-os 

moral e materialmente. (A LUCTA SOCIAL, 1914). 

 

A Federação nascia, portanto, do desejo de organização associativa do grupo 

liderado por Tércio Miranda. Tinham como umas das preocupações, assegurar ao 

associado, uma certa, segurança mediante ao processo de exploração do trabalho 

causadas pelas inseguranças do trabalho assalariado.   
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As perseguições políticas e a fomentação da propaganda classista constituíram 

uma forte base para estabelecer condição de resistência na perspectiva daqueles que 

convocavam o trabalhador amazonense para viver o processo de associação. 

Percebemos essas preocupações embutidas no artigo 20 em relação aos fundos 

monetários arrecadados pela Federação: 

 

§ Iº - Da importância das receitas designadas nestas alíneas destinam-se ao: 

1º - para despezas de expediente, honorários que haja a pagar, propaganda e 

educação; 2º - para fundos de greve e 3º - para os perseguidos por questões 

sociais. (A LUCTA SOCIAL, 1914). 

 

Esses princípios seriam colocados em prática meses depois com a greve 

deflagrada pelos tipógrafos do diário “Amazonas”. O que nos permite pensar que 

independentemente do resultado final das ações coletivas de tais estratégias, registre-se 

o fato de a classe operária tem demonstrado que, em determinados contextos, torna-se 

possível romper coletivamente as amarras do poder patronal. 

Em setembro de 1914, Tércio teria que se ausentar da cidade de Manaus para 

viajar por “[...] alguns estados do norte do paiz, na qualidade de delegado especial do 

C.O.B.”, com a incumbência de propagandear e fundar associações ou agrupamentos 

operários, porém “[...] por motivos relacionados a minha vida particular, não posso 

partir já […]” (A LUCTA SOCIAL, 1914, p. 1)
15

.  

Os planos são adiados, mas não finalizados, o desejo de construção de um 

sindicato é materializado ao compor a comissão administrativa provisória do “Sindicato 

dos Trabalhadores Gráficos” juntamente com Domingos Batista Guedes, Antônio Dias 

Martins, Ananias Linhares da Silva e do espanhol Joaquim Azpilicueta.  Essa comissão 

foi formalizada em reunião ocorrida na sede da Associação dos Empregados do 

Comercio do Amazonas em 26 de junho de 1914. Exercia o cargo de Secretário Geral 

do Sindicato por meados de novembro de 1914 (A LUCTA SOCIAL, 1914, p. 1). 

Participou ativamente da greve dos tipógrafos do jornal “Amazonas”, 

incentivando denunciando e auxiliando seus companheiros de oficio. Uma greve que 

demonstra a construção da consciência classista da classe através das ações de seus 

grevistas, mas que para além do entendimento coletivo dos caminhos e descaminhos 

tomados durante o processo, também permitiu conhecer as contradições e angustias 

porque passavam os militantes envolvidos. Um dos momentos interessantes nesse 
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 A LUCTA SOCIAL. Manaus: p. 1, 1 set. 1914. 
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episódio foi durante as manifestações grevistas que desencadearam uma discussão 

acerca de uma “Greve Geral” em 1914.  

Se levantou a questão diante da ofensiva e resistência do patronato em atender as 

pautas reivindicatórias dos trabalhadores do jornal Amazonas, nesse contexto de 

efervescência do movimento grevista, Tércio se colocou contrário à proposta da Greve 

Geral.  

 As palavras de Tércio Miranda e seu editorial para o Lucta Social (1914, p. 1) 

nos possibilita um balanço interessante da Greve de 1914: 

 

Serenamente 

No meio das maiores convulsões ou os mais iminentes perigos, eu nunca 

perdi a calma; e se digo serenamente, é porque pretendo fazer algumas 

objeções […].  

A greve do Amazonas está perdida e seu diretor, com o seu cinismo aliado a 

falta de dignidade e de escrúpulos, zombando daqueles que tiveram a 

veleidade de acreditar nas suas falas […] vem ainda dizer criminosamente 

que não deve nada. […] 

Todos devem lembrar que dede a fundação do Sindicato dos Trabalhadores 

Graphicos, quando eu me fazia ouvir, mostrava a necessidade de uma ação 

consciente, para a emancipação, mas nunca me esquecia de dizer, que o 

nosso primeiro trabalho, devia ser o levantamento moral da classe. Precisava-

e da adesão de toda a classe [...]. 

 

As dificuldades enfrentadas pelas lideranças em congregar a categoria nos 

permitem uma reflexão acerca da importância da unidade como força motriz para o 

sucesso e adesão da classe em torno do projeto defendido. 

Esse movimento paredista teve um forte impacto no interior da categoria 

chegando a suscitar a construção de uma Greve Geral como mecanismo de junção da 

classe trabalhadora em torno de uma agenda mais ampla. Porém alguns trabalhadores 

são contrários a essa construção alegado que o momento não era favorável, entre eles, 

Tércio Miranda. “Houve quem quizesse greve geral e francamente ela era a única 

garantia de vitória. Mas aqui eu puz-me ao lado dos que vacilaram fui contra a greve 

geral.” (LUCTA SOCIAL, 1914, p. 1). 

Essa decisão o levou a fazer uma autocrítica mais tarde: “Mas aqui eu puz-me ao 

lado dos que vacilaram fui contra a greve geral.” (LUCTA SOCIAL, 1914, p. 1).  

Em fins de 1914, Tércio sofreu um incidente, anunciado pelo periódico A Lucta 

Social, que o vitimou. O acidente noticiado no “União” de 13 de outubro daquele ano. 

 
Desastre 
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Sabbado último, pelas 15 horas, mais o menos, depois de circular o nosso 

periódico, deu-se um lamentável desastre na pessoa de um artista nosso 

camarada.  

Tercio Miranda, nosso companheiro, trabalhador foi a victima que a 

fatalidade escolheu. Esse camarada que é um eximo photogravador, 

trabalhando em desempenho da sua profissão nas oficinas da Revista ‘Cá e 

Lá’, na occazião em que trabalhava um motor ´eletriciade, pisou 

causualmente n´uma correia que fazia girar o prelo e esta conduziu-lhe a 

perna por um triz não fracturou-a, mas deixou-a bastante magoada e 

impossibilitou-o de locomover-se alguns dias. (UNIÃO, 1914, p. 1)
16

. 

 

Parece-nos que acidente de trabalho foi muito grave, haja visto que isso 

impactou diretamente na elaboração dos números 06 e 07 do “A Lucta Social”, que 

noticiaram o acidente. 

Nossa última pista de Tércio em Manaus foi na edição de novembro de 1914 

onde Tércio faz uma avaliação acerca da greve que os gráficos do jornal “Amazonas” 

onde ele atuou de forma ativa.  A partir dessa edição infelizmente, perdemos as pistas 

de Tércio no Amazonas.  Mas o que tudo indica o ano de 1915 deve ter sido o último 

em solo brasileiro.  

 

 

Retorno a Portugal 

 

O reencontramos em 1927, novamente estabelecido em Portugal como apoiador 

de Bernardino Machado, com quem trocou uma farta documentação entre os anos de 

1927 a 1933. Neste conjunto documental rico em trocas de cartas, relatos pessoais e 

políticos, foi possível  perceber o profundo grau de envolvimento político e pessoal 

entre Tercio e Bernardino.
17

 Cabe ressaltar que Bernardino Machado era membro 

proeminente do Partido Republicano chegando inclusive ao cargo de  Presidente da 

República por duas vezes, uma em 1915 até 1917 onde foi deposto por um golpe 

militar.  

Bernardino exerceu o cargo de embaixador de Portugal no Brasil em 1912 

chegando alguns meses antes para as atividades diplomáticas. Os grupos políticos em 

que Tercio fazia parte, aqui citando novamente a Renascença Portuguesa e a Liga d´a 

Educação Nova, eram apoiadores das ideias republicanas, onde Bernardino era uma das 

lideranças do Partido Republicano de Portugal. Não seria de todo um equívoco pensar 
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 UNIÃO. Manaus: p. 1, 13 out. 1914. 
17

 Esta documentação se encontra disponível na Fundação Mario Soares, acessível pelo portal Casa 

Comum em: <casacomum.org>. 
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até que ponto houve alguma influência ou apoio para a vinda de Tércio ao Brasil. Porém 

isso deixaremos para uma pesquisa futura. 

Em seu segundo mandato em 1925, Bernardino é eleito pela novamente 

presidente da República tendo o fim de seu mandato ocorrido por conta da eclosão do 

movimento de 28 de maio de 1926.
18

 

Tércio se encontra entre os exilados para a Galiza após a tentativa de oposição 

ao Golpe militar. Conforme imagem abaixo é possível encontrá-lo entre os deportados 

(RELAÇÃO..., 1927)
19

. 

 

Figura 6 - Relação de Deportados em 1927 

 

 
Fonte: Relação... (1927)

20
. 

                                                           
18

 Golpe Militar liderado por Mendes Cabeçadas deu origem a Ditadura Nacional e posteriormente ao 

Estado Novo em Portugal. Fato esse que fez com que Bernardino Machado fosse exilado em 1927 para 

Galiza e depois para a França, de onde continua a criticar duramente o regime vigente. Sugerimos a 

leitura de: COSTA, 1979. 
19

 RELAÇÃO de emigrados chegados à Galiza após o movimento... [Galiza], 1927. Casa Comum: 

Fundação Mário Soares. Pasta: 07201.179. Assunto: Movimento republicano contra a Ditadura Militar, 

eclodido no Porto em 03.FEV.1927; emigrados na Galiza: Jaime de Morais; Jaime Cortesão; César de 

Almeida; Raúl Proença; Alberto Alexandrino Augusto dos Santos; Amadeu Fernandes; João Carlos 

Lopes Martins; João Aires Torres; Miguel Augusto Alves Ferreira; Américo Buisel; António Pires de 

Carvalho; Lopes Soares; José Carlos; Albino Pinto da Fonseca; Nuno Sequeira Machado Cruz; António 

Correia. Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07201.179>.   
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Logo após a deportação para Galiza uma quantia significativa de militantes 

republicanos e expulsa de Portugal, e Tércio passa a partir dessa data a estabelecer uma 

resistência fora do país contra o golpe militar e em defesa da república.  

Em 1931 envia uma carta a Bernardino informando sua situação atual no 

Madeira, de onde deseja e realmente irá sair. Sua esposa Mercedes é citada nesse 

bilhete, em outra carta, anos mais tarde, encontraremos Mercedes gravemente doente, 

por consequência da situação precária por que eles passaram. A presença de Mercedes 

em sua companhia no exilio é reveladora, pois de alguma maneira ela compartilha, 

senão da visão revolucionaria de seu marido, ao menos em forma de companheirismo ao 

acompanha-lo no exílio político.    

 

Figura 7 - Uma das cartas de Tércio enviada a Bernardino em 14 de 07 de 1931. 

 
Fonte: Miranda (1931)

21
. 

 

Por fim gostaríamos de destacar uma das correspondências pesquisadas cujo 

remetente Gonçalo de Reparaz Jr., relata a Bernardino Machado a situação precária que 

Tércio se encontra em abril de 1932. Ele morava há época em Galan n.12 em Vigo, um 

emirado espanhol (REPARAZ JR., 1932) 
22

. 

 

                                                                                                                                                                          
20

 Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07201.179> e 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07201.179#!2>. 
21

 MIRANDA, Tércio da Silva. [Correspondência]. Destinatário: Bernadinho Machado. Vigo, 19 jun. 

1931.  Casa Comum: Fundação Mário Soares. Pasta: 07036.111. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07036.111>.   
22

 REPARAZ JR., Gonçalo de. [Correspondência]. Destinatário: Bernadinho Machado. Barcelona, 27 

abr. 1932. p. 2. Casa Comum: Fundação Mário Soares. Pasta: 07037.204. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07037.204#!2>. 
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Um dos casos mais tristes é do Sr. Tércio Miranda, que me escreveu a pedir 

trabalho de fotogravador. Era jornalista, mas conhecia a indústria de 

fotogravura. A situação é pavorosa está a ponto de ser posto a porta da sua 

pensão, por não pagar. (REPARAZ JR., 1932, p. 1)
23

. 

 

A crise econômica e política em Portugal afeta diretamente a classe trabalhadora 

que passa por desemprego e um custo de vida onde não pode sustentar suas 

necessidades mais básicas. Considerando Tércio um profissional de certo renome e com 

uma rede de relações considerável, torna-se algo inquietante pensar nas condições da 

categoria tipográfica e na própria classe trabalhadora na Europa pós 30. 

As dificuldades financeiras não tiram o desejo de discussão e atuação política de 

Tércio. Em 1933 quando ele regressa para o Porto, sua técnica gráfica lhe garantem o 

emprego e os meios para sobreviver, logo recebe proposta de trabalho no jornal 

“Primeiro de Fevereiro” (MIRANDA, 1933, p. 1)
24

 devidamente articulada por seus 

companheiros Santos Silva, Germano e Manoel Pinto de Azevedo. Novamente vivendo 

no Porto ele passa a morar na Rua Santo Idelfonso, n. 210.   

Tércio Miranda nos permite um vislumbre das múltiplas conexões possíveis 

entre os trabalhadores tipográficos. Que para além de uma única via de experiências, 

motivadas ou não pelo mercado de trabalho ou por um projeto ideológico, ele torna-se 

construtor de redes de relações, cujo movimento possibilita uma redefinição e redesenho 

dos seus próprios valores, e também do mundo que o cerca.  A identidade é construída 

como afirma Thompson, no intercurso entre o que é vivido e as formas de apreensão e 

reconstrução dessas experiências. 

                                                           
23

 Disponível em: <http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07037.204>. 
24

 MIRANDA, Tércio da Silva. [Correspondência]. Destinatário: Bernadinho Machado. Porto, 4 jan. 

1933. p. 1. Casa Comum: Fundação Mário Soares. Pasta: 07037.089. Disponível em: 

<http://casacomum.org/cc/visualizador?pasta=07037.089>. 
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TRABALHADORES RURAIS LUTAM PELA TERRA:  

DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO (1971-2013)  

“FOI COM MUITA CONFUSÃO, FAZENDO REUNIÃO, BRIGANDO” 

 

Johmara Assis dos Santos 

 

 

Neste capítulo analiso algumas formas de resistências de trabalhadores rurais de 

uma comunidade ribeirinha da Região Norte, que labutam na agricultura. 

Privilegiei a análise da luta pela terra
1
, vivenciada pelos trabalhadores/ 

moradores da comunidade rural Bom Jesus do Bacurí, situada na área rural do 

Munícipio de Tefé/AM. Luta esta que resultou na demarcação e titulação da 

comunidade Bom Jesus do Bacuri em 2013, a favor dos trabalhadores rurais. 

 O conflito envolveu trabalhadores rurais da comunidade mencionada contra 

Lázaro do Carmo Rodrigues (ex-patrão de castanhais) e sua família
2
, os quais fizeram 

tentativas para expulsá-los da terra onde haviam constituído suas vidas. 

Por meio deste conflito, buscamos compreender os significados das tensões 

vivenciadas pelos moradores e as táticas de resistências usadas para conseguirem 

demarcar e titular a terra de uso comum.  

A luta pela terra teve início na década de 1980, quando os moradores 

conseguiram verbalmente o direito de formar uma comunidade (Forma coletiva de 

organização social e política).  

A criação da comunidade trouxe mudanças significativas na vida política dos 

trabalhadores rurais/ moradores de Bacuri, como a passagem de uma existência 

atomizada para uma existência coletiva, dada a partir da criação de uma associação 

comunitária.  

A criação desta associação coletiva possibilitou a construção política de uma 

identidade coletiva, assim como a construção de um processo de territorialização, 

decorrente da reivindicação e da luta dos agentes sociais da comunidade que 

                                                           

 Mestre em História Social pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM. E-mail: jads87@gmail.com 

1
 Utilizo o termo Luta pela Terra na perspectiva de Bernard Mançano Fernandes, a luta pela terra é uma 

ação desenvolvida pelos camponeses, seja para entrar na terra e/ou resistir contra a expropriação. A luta 

ocorre de maneira específica e é desenvolvida pelos sujeitos interessados que sempre lutaram contra o 

cativeiro, pela liberdade humana, com ou sem projetos de reforma agrária. Levantaram lutas enfrentando 

o latifúndio e resistindo a classe dominante 
2
 Lázaro e seus 10 filhos. 
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perceberam serem capazes de assegurar recursos básicos derivados das políticas 

públicas que foram asseguradas com Constituição Federal de 1988.  

De acordo com informações obtidas por meio da metodologia da história oral, a 

área que atualmente pertence à comunidade, na década de 1980 estava sob o domínio do 

Sr. Lázaro do Carmo Rodrigues, ex- patrão
3
 de castanhais da região do Lago de Tefé. O 

qual se tornou dono legal desse espaço no ano de 1967, após ter herdado a terra de 

Brígido Flankin Rodrigues, seu avô.  

Sobre a herança lancemos mão do depoimento de Orlando Rodrigues, 67 anos, 

agricultor e filho de Lázaro. O Sr. Orlando nasceu em Igarapéassu, numa comunidade 

ribeirinha e migrou para a comunidade Bacuri em 1967. Sua vinda foi impulsionada em 

virtude da herança recebida pelo pai.  

 

A gente morava no Igarapéassu, nós vivemos lá um tempo, aí fizeram o 

inventário, o pessoal do Rodrigues, a velha Isidória, o Custódio e tocou a 

herança pro papai e tio albino, essa comunidade, o Bacuri.  Pra gente não 

deixar a terra à toa, a gente saiu de lá do Igarapéassu pra vim pra cá, morar 

aqui, a família toda veio.   

Quando o papai ganhou o terreno, esse pessoal já vivia aí, os antigos, o 

compadre Raimundo, Zeca e uma porção de gente, o Luiz Caiana, o Ambrósio, 

esse pessoal já vivia aí quando nós chegamos, já viviam aí né, não tinha como 

tirar. 

E eles consentiram a deixar porque quando teve o inventário o advogado disse, 

eu era menino, mas eu me lembro, o advogado disse assim: Seu Lázaro e 

Albino chegou a hora, o terreno é de vocês e chegou a hora de vocês 

resolverem se querem esse pessoal aí ou mandam eles saírem.  

Aí eles entraram num acordo pro pessoal ficar: ‘Não eles já estão aí, deixem 

eles ficarem né’. Foi! Eu me lembro disso! Aí eles ficaram e não tinha como 

tirar né. O papai tem um documento da terra, tem escritura, tem planta do 

terreno, só não tinha o título definitivo, acho que perdeu, sei lá. (Informação 

verbal)
4
.  

 

O Sr. Orlando conta que Lázaro Rodrigues morava numa localidade ribeirinha 

de nome Igarapéassú
5
.  Mas se mudou para a localidade Bacuri no ano de 1967 com o 

intuito de tomar posse da mesma.   

No relato ele traz um aspecto interessante, o depoente informou que no momento 

que sua família chegou à localidade, ela já estava tradicionalmente
6
 habitada por 

                                                           
3
 No contexto local os “patrões” eram proprietários de terras responsáveis por gerenciar as comunidades. 

São eles que negociavam à base de troca, com os moradores, o soldo das coletas, no caso da comunidade 

Bom Jesus do Bacuri, castanha e farinha. Ele era responsável por tomar conta da comunidade em todos os 

aspectos.  
4
 Orlando Rodrigues em entrevista concedida em 10 jan. 2015, na comunidade Bacuri, Tefé/AM. 

5
 Atualmente a área conhecida como Igarapéassu trata-se de outra comunidade rural, com uma hora de 

distância de Bom Jesus do Bacuri. Essa também foi uma área requerida e demarcada por Brígido, que na 

época ficou conhecida como Goiabal 1 e Goiabal 2.  
6
 Conforme Almeida (2004), as terras tradicionalmente ocupadas referem-se a uma diversidade de formas 
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diversas famílias que havia se constituindo ali após a decadência dos seringais, por volta 

da década de 1920. 

Entretanto, do ponto de vista do direito, essas famílias não eram consideradas 

donas legítimas da terra, pois Brígido Franklin Rodrigues (avô de Lázaro) conseguiu 

expropria-las desse direito ao demarcar aquela área na época “devoluta”,
 
conforme 

verificamos no processo (AMAZONAS, 1929)
7
 do título de Bom Jesus. 

O processo do título indica que o Sr. Brígido Rodrigues no ano de 1927 fez um 

pedido junto ao Governo do Estado do Amazonas requerendo a compra de um lote de 

terras denominado: Bom Jesus, situado no Município de Tefé, com uma área de 

dimensão territorial de 3.000 metros de frente por 3.000 metros de fundo, conseguindo a 

titulação em 1929. 

Ao analisarmos o processo, chamou-nos atenção, um requerimento de protesto 

movido contra Brígido por um morador denominado: Raimundo Brás de Vasconcelos. 

O requerimento aponta para o fato de Brígido ter conseguido demarcar aquelas terras, 

aproveitando “da boa fé” de uma das famílias que vivia naquele espaço. 

Sobre isto, o documento traz as seguintes informações: 

 

Exmo. Sr. Dr. Epitigênio Ferreira de Sales, presidente do Estado do Amazonas. 

O Sr. Raimundo Brás de Vasconcelos morador do lugar denominado 

‘Nazareth’ no Igarapé do Bacuri, Lago de Tefé, por si e por seus irmãos 

menores, herdeiros de Vasconcelos vem protestar perante V. Excelência contra 

a pretensão de Brígido Franklin Rodrigues, ao lote de terras denominada Bom 

Jesus situada no lago de Tefé pelo fato que passa expor: Seu falecido pai 

Antônio Pereira Vasconcelos comprou de Barbara Rosa de Oliveira em 04 de 

1906, um sítio com barraca e diversas benfeitorias no lugar Bacuri, cujo lugar 

denominou de ‘Nazareth’ e onde os moradores têm morada habitual e cultura 

efetiva desde aquela data.  

Bárbara por sua vez houve dito que seu marido falecido Esperidião da Costa 

Oliveira que comprou em 09 de junho de 1885 de Geraldo Antônio do 

Nascimento, estando, portanto com 42 anos, e acha-se regularizado pela lei, 

transcrito no registro de imóveis desta comarca e pago os impostos territorial, 

conforme tudo prova com os documentos juntos. 

Acontece, porém, que o cidadão Brígido Franklin requereu por compra ao 

Governo do Estado, o lote de terras Bom Jesus, tendo sido designado a medi-lo 

e demarca-lo o agrimensor Antônio de Matos Grangeiro e no dia marcado para 

a demarcação comparecemos e verificamos que o lugar tinha ficado dentro da 

demarcação, como de fato ficou, protestei diante do referido profissional contra 

a demarcação e apresentei-lhe os meus documentos, tendo ele examinado eles, 

                                                                                                                                                                          
de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais em suas relações com os recursos da natureza. 

Elas foram instituídas no texto constitucional de 1988 e reafirmadas nos dispositivos infraconstitucionais, 

constituições estaduais, legislações municipais e convênios internacionais. Ver ALMEIDA, Alfredo 

Wagner Berno de. Terras tradicionalmente ocupadas: processos de territorialização e movimentos sociais. 

Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v. 6, n. 1, p. 9-32, maio 2004. 
7
 AMAZONAS. Secretaria de Política Fundiária. Processo do Título em nome do requerente Brígido 

Franklin Rodrigues. Processo nº 29847. Manaus, 1929. 
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e em seguida mandou chamar Brígido que imediatamente compareceu e disse-

nos o seguinte: ‘Moço o senhor não precisa protestar, pois logo eu irei a Tefé e 

lá passarei perante o tabelião uma declaração ressalvando seus direitos ao lugar 

que lhe pertence’, e eu na boa fé concordei, mas ô decepção. Até hoje a tal 

declaração não foi feita e tendo eu procurado o Sr. Brígido para que tomasse 

efetiva a sua promessa, me foi dito que ainda era cedo pra tal e só daria depois 

do título definitivo. O Sr Brígido com a sua promessa queria tão somente 

enganar a minha boa-fé, até que fosse afixado o edital de compra e decorrido o 

prazo da lei, sem que eu protestasse e assim sem protesto obter título definitivo 

e depois mandar as favas. O Sr. Brígido é meu vizinho, tendo seu terreno no 

máximo mil metros, no entanto requereu três mil e tantos metros já com o fim 

de ficar com o nosso lugar, por quê? Somente com ambição nas castanheiras 

nativas e plantadas que temos no referido terreno. 

O suplicante pede para que sejas tomado na devida consideração o seu protesto 

e anulação da referida demarcação e não expedição do título.  

Pede deferimento em 12 de dezembro de 1927. (AMAZONAS, 1929, s.p.). 

 

Raimundo Brás de Vasconcelos aparece como um antigo morador da localidade 

Bom Jesus do Bacuri. No requerimento ele solicita com urgência o cancelamento do 

pedido de demarcação e titulação feito por Brígido ao governo do estado, alegando 

como motivo para o cancelamento que a demarcação solicitada por Brígido ultrapassava 

os limites que dizia ter. 

A conclusão desse protesto favoreceu o Sr. Brígido, pois conforme o documento 

Raimundo Brás de Vasconcelos desistiu da ação movida contra Brígido no dia 22 de 

janeiro de 1929. Não sabemos os motivos que levaram Raimundo a desistir, se houve 

um acordo, ou uma possível compra entre ambas as partes. Porém, o documento traz 

aspectos importantes. A existência de famílias morando naquele local que foram 

expropriadas de seus direitos, na medida em que Brígido tornou-se dono legítimo do 

ponto de vista do direito (lei escrita), de uma área com dimensões territoriais que foram 

além do requerido.  

O documento dá indícios de que Brígido Franklin Rodrigues não somente 

conseguiu demarcar aquelas terras como também apoderar-se da propriedade de 

Raimundo Brás de Vasconcelos, tendo em vista que a área titulada em seu nome foi de 

52.641,250 m², portanto superior à área solicitada ao Governo do Estado que era de 

3.000 metros de frente com 3.000 ditos de fundos. O que a nosso ver representa uma 

forma de grilagem.  

Ao que parece Brígido demarcou uma grande área, ocupada por diversas 

famílias que viviam em pequenas propriedades ao longo do igarapé. O fato de Brígido 

ter se constituído dono legal do ponto de vista do direito não anula o fato de que aquela 

área já era ocupada por pequenos agricultores, que constituíam sua vida trabalhando 
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como extrativistas de produtos naturais. E que certamente resistiram para permanecer 

naquelas terras.  

Retomando a fala de Orlando, ele aponta que a vinda do Sr. Lázaro ocorreu no 

ano de 1967.  E que sua vinda para o Bacuri não alterou o modo vida das famílias, uma 

vez que elas não foram expulsas da terra. Um motivo elencado pelo depoente era o fato 

de que essas pessoas estavam ligadas por relações de parentesco e compadrio. 

Entretanto na análise de outras narrativas, nota-se que a permanência dos antigos 

moradores não esteve relacionada somente a esse motivo. Lázaro ao chegar à localidade 

construiu um posto comercial ao lado da mesma. E passou a comprar a produção dos 

moradores e comercializar com embarcações que passavam pela região comprando 

produtos extrativistas. Dando assim, continuidade as relações de dominação
8
, baseada 

na imobilização da força de trabalho daquelas pessoas que foi iniciada por Brígido 

Franklin naquele espaço.  

Conforme afirma o próprio Sr. Lázaro: “Essa comunidade era minha, dentro do 

meu terreno, esse pessoal que morava lá trabalhava comigo, todos trabalhavam, eu 

coloquei aquilo ali pra eles trabalhar comigo, mas não era comunidade era pro povo que 

trabalhava lá”. 

Para Lázaro o único motivo das famílias continuarem no “seu terreno” estava no 

fato delas atenderem aos seus interesses pessoais. Ele conta que alguns moradores 

passaram a trabalhar na sua propriedade. Fazendo roças, farinha, açúcar mascavo e 

coletando castanha. Enquanto outros vendiam o que produziam e compravam gêneros 

alimentícios no posto comercial que havia estabelecido.  

Não é à toa que ainda hoje, moradores mais velhos, se reportam a Lázaro 

Rodrigues como Patrão ou chefe, pelo fato dele centralizar a compra da produção e a 

venda de alimentos imprescindíveis à sobrevivência desses sujeitos. Isto criava uma 

situação de controle e dominação sobre estes trabalhadores. Pois, aqueles que não 

trabalhavam diretamente para Lázaro, estavam indiretamente ligados pelo sistema de 

aviamento. Traziam a castanha coletada ou a farinha que produziam e entregavam no 

posto comercial, às vezes por dinheiro, outras vezes somente para pagar as despesas 

contraídas no decorrer da produção a preços exorbitantes.  

                                                           
8
 Segundo Weber (1991), dominação é a probabilidade de encontrar obediência para ordens especificas 

(ou toda) dentro de um determinado grupo ou pessoas. Significa toda espécie de possibilidade de exercer 

“poder” ou influência sobre outras pessoas. Ver: WEBER, Max. Economia e sociedade. Brasília: Editora 

UNB, 1991. 
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Portanto, manter as famílias na localidade era viável e lucrativo. Justificando 

assim, o fato de não serem expulsas com a chegada de Lázaro naquele momento.  

Ainda que a vinda de Lázaro, não tenha ocasionado um processo de 

expropriação, as famílias passaram a conviver com ameaças de perderem a terra, pois 

não tinham o título definitivo. 

Além das ameaças, D. Maria José, 65 anos, casada e agricultora afirma que as 

famílias eram impedidas de cultivarem nos domínios que Lázaro reconhecia como seus. 

 

Nós tivemos maior dificuldade porque o terreno não era nosso, era da família 

do meu marido, e eles não deixavam a gente plantar nada, nem uma árvore, 

porque era impedido, só plantava aquele que tinha coragem de enfrentar a 

situação, quando a gente plantava a gente era perseguido pra não plantar. 

Hoje em dia a comunidade do Bacuri não tá com um sítio mais lindo porque 

ninguém tinha oportunidade. (Informação verbal)
9
. 

 

D. Maria salienta que as famílias eram vigiadas para não cultivarem. Esta 

vigilância estava ligada à manutenção da terra e ao próprio sistema de crédito 

estabelecido pela figura do aviamento. Dificultar o acesso à terra significava continuar a 

adiantar os recursos para as famílias continuarem exercendo suas atividades. Era uma 

forma de mantê-las imobilizadas pelos endividamentos. Entretanto, o fato de não 

possuírem permissão para cultivar, inicialmente não levou qualquer tipo de 

enfrentamento direto, pois elas faziam roçados nas chamadas terras públicas ou livres de 

titulação
10

, que ficavam localizadas fora dos limites territoriais de Lázaro, ou seja, 

ficavam situadas nos fundos da comunidade e tornaram as terras de trabalho, 

denominadas no contexto local de sítios.  

 

A gente travou uma batalha sobre a terra pra poder vim um benefício pra dentro da 

comunidade  

 

O processo de territorialização
11

 da comunidade não ocorreu repentinamente, foi 

lento e conflitivo. De acordo com o Sr. Orlando, as primeiras ações para o processo de 

demarcação iniciaram no ano de 1971 quando houve a criação da comunidade: 

                                                           
9
 Maria José da Silva Rodrigues em entrevista concedida em 9 jul. 2014, Tefé/AM.  

10
 De acordo com Violeta Refkalefsky Loureiro e Jax Nildo Aragão Pinto (2005) até meados de 1960, as 

terras públicas pertenciam basicamente a União e aos estados, 87% delas constituíam-se de matas e terras 

incultas, que eram exploradas por milhares de caboclos ribeirinhos que viviam do extrativismo vegetal. 

Somente 1,8% das terras ocupadas com lavouras e só metade delas possuía título de propriedade privada.  
11

 O conceito de processo de territorialização é usado por Pacheco de Oliveira. O autor chama de processo 

de territorialização um movimento através do qual as comunidades indígenas vêm se transformar em uma 
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O papai foi o primeiro presidente da comunidade e aí mandou o pessoal 

escolher né, onde queriam que fundassem a comunidade, ficassem as casas, 

aí a gente escolheu aquela área lá, e ele doou. Só que naquele tempo, a gente 

era assim parado que ninguém pegou um documento, uma assinatura dele né, 

e com o tempo deu problema. Quando os filhos cresceram queriam já tirar a 

comunidade e foi aquela confusão. (Informação verbal)
12

. 

 

Orlando conta que neste ano Lázaro, cedeu verbalmente uma parte do seu 

terreno para os moradores formarem a comunidade. E, a partir deste momento a área 

tornou-se de uso coletivo. Contudo esse direito permaneceu somente no campo do 

discurso, porque não houve desmembramento da terra da comunidade da propriedade de 

Lázaro.  

Esta situação fica evidente, no momento que Lázaro do Carmo Rodrigues 

resolveu mudar para a área urbana do Município e fez a primeira tentativa de expulsão 

das famílias. Sobre esse momento, Manuel Pereira de Oliveira, 36 anos, agricultor e 

morador da comunidade Bacuri relatou:  

 

Ele [Lázaro] foi o primeiro presidente da comunidade, ele liberou. Daí até 

aquela última casa lá, que se chama uma ressaca pra cá, deu pra comunidade, 

e aí de um tempo pra cá ele saiu daqui, então ele queria tomar, expulsar todo 

mundo que ele era o dono da terra, mas pra resumir quando o pai dele, o avô 

dele veio morar pra cá, então já tinha morador aqui, então quer dizer que os 

invasores foram eles que botaram o olho na terra, né. (Informação verbal)
13

. 

 

O trecho do relato de Manuel é contundente.  Ele assinala que a atitude de 

Lázaro desencadeou o conflito e consequentemente resultou no processo de resistência
14

 

das famílias que se recusaram a sair. 

Percebe-se em seu relato que no processo de resistência não estava em jogo à 

ideia de propriedade privada, mas uma representação da ideia de territorialidade. 

                                                                                                                                                                          
coletividade organizada, formulando uma identidade própria, instituindo mecanismo de decisão e de 

representação, e reestruturando suas formas naturais. Ver: OLIVEIRA, João Pacheco de. Uma etnologia 

dos “Índios Misturados”?: situação colonial, territorialização e fluxos culturais. Mana, Rio de Janeiro, v. 

4, n. 1, p. 47-77, 1998. 
12

 Orlando Rodrigues em entrevista concedida em 10 fev. 2015, Tefé/AM. 
13

 Manuel Pereira de Oliveira em entrevista concedida em 9 out. 2014, Tefé/AM.  
14

 A noção de formas de resistências é proposta por Scott (1995) e foi desenvolvida no livro intitulado: 

Weapons of weak: Everyday Forms of peasent resistance. No qual centrou sua atenção nas tensões e lutas 

não visíveis dentro da estrutura social local do que em conflitos de massa contra o governo. Dedicou-se a 

analisar formas de resistência cotidiana ou coletiva local no campesinato. Sem desconsiderar a 

importância dos movimentos sociais, o autor entende que na maioria das vezes, a resistência às relações 

se expressam através de práticas cotidianas. Cujas expressões se constituem: fazer corpo mole, 

dissimulação, fuga, fantasia, difamação, maledicência, transcrição oculta e transcrição pública. Ver: 

MENEZES, Maria Aparecida de. O cotidiano camponês e a sua importância enquanto resistência à 

dominação: a contribuição de James C. Scott. Raízes, Campina Grande, v. 21, n. 1, p. 32-44, jan./jun. 

2002. 
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Manuel assevera que embora as famílias não tivessem o documento, tinham construído 

uma identidade comum em torno da terra. Elas se apoiavam no direito consuetudinário 

de seus antepassados para justificar o direito de viver naquele espaço. Compreendiam 

que o fato de Lázaro chegar à localidade após seus avôs e até mesmo seus pais, o fazia 

invasor e não dono da terra, na qual estavam dispostos a lutar para permanecer nela.  

É interessante notar que se para Lázaro a terra reduzia a uma propriedade 

individual, ou apenas a um pedaço de papel escrito, lavrado em cartório que garantia o 

direito a ocupação e ao usufruto da terra, para os moradores que viviam ali há pelo 

menos duas gerações, a territorialidade era pensada de maneira diferente, como um 

espaço de reprodução de suas vidas e de sua cultura. Em que a noção de territorialidade 

é traduzida a partir de uma relação de “[...] elementos identitários, elementos de 

natureza religiosa e elementos de outra ordem[...]” (ALMEIDA, 2005, s.p.)
15

. 

As narrativas indicam que Lázaro desistiu da primeira tentativa de expulsar as 

famílias em virtude da própria resistência emergida naquele momento, e por conta de 

alguns problemas pessoais que o mesmo vinha enfrentando.  

Além dos motivos pessoais, existem fatores de ordem externas, como o próprio 

declínio da empresa extrativista baseada no sistema de castanhais. Segundo Almeida
 

Wagner de Almeida, nos primeiros anos da década de 1970, a Amazônia assistiu a 

desagregação e decadência dos castanhais. Consequentemente os donos de castanhais 

foram perdendo seu poder, fazendo com que novos padrões de relação com os recursos 

naturais existentes fossem criados. 

Em virtude do declínio, não somente Lázaro, como seus filhos mudaram 

progressivamente para a área urbana de Tefé-AM, em busca de outros meios de 

constituir suas vidas, deixando o terreno “abandonado”.  

 O Sr. Orlando Rodrigues afirma ter sido o único filho que ficou no Bacuri. E 

isto deve-se ao fato de ter formado família com Maria José Rodrigues. Ele conta que 

devido ao convívio dos anos, teve uma grande afinidade com os demais moradores, 

tendo assumido ao lado de sua esposa diversas vezes a função de liderança na 

comunidade. Passando a defender os interesses dos moradores e a contrariar os 

interesses de sua família principalmente no que diz respeito à luta pela terra. 

                                                           
15

 ALMEIDA, Alfredo Wagner de. Conceito de terras tradicionalmente ocupadas. Manaus, 2005. 

Palestra. Disponível em: <conceitodeterrastradicionalmente_alfredowagner.pdf>. Acesso em: 21 mar. 

2016. 
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Sendo assim, tendo vivenciado certo período de “paz”, o conflito se acirrou a 

partir de 2009, quando a comunidade passou a se organizar por meio de uma a 

Associação de Moradores, para reivindicar a titulação do território.  

Sobre este momento a ata de reunião do dia 26 de abril de 2009 evidencia: 

 

Aos 26 dias do mês de Abril de 2009 as 09h da manhã, reuniram-se em 

Assembleia ordinária toda a diretoria da Comunidade do Bacuri para 

deliberarem as seguintes ordens do dia. Primeira: Organização da 

comunidade/ segunda: Planejamento e demarcação da área da comunidade. 

[...] O presidente passou para o segundo dizendo: a área que a comunidade, 

essa é uma situação que há muitos anos estamos trabalhando e reivindicando 

para que a comunidade tenha o título definitivo, medindo de frente 850 de 

frente com 500 de fundo.  

As lideranças disseram que estavam dispostas a reivindicar e lutar por essa 

área que é o grande sonho da comunidade. O presidente disse: É nosso 

direito, pois estamos legalizados e precisamos realizar o nosso sonho, para 

ficar para os futuros membros. (ASSOCIAÇÃO..., 2009, s.p.)
16

.  

 

O texto remete que a luta pela terra era uma reivindicação antiga dos moradores, 

porém não efetivada por conta das relações de dominação presentes e pela ausência de 

direitos, tendo em vista que até 1988 a forma associativa e de ocupação em localidades 

não tinha reconhecimento legal.  

O texto da ata assinala que a luta pela terra iniciou no momento que os 

trabalhadores rurais perceberam que a falta do título definitivo estava prejudicando-os. 

As lideranças apontavam para as dificuldades que vinham enfrentando para conseguir a 

ampliação da Escola Municipal, e o posto de saúde, naquele momento as principais 

reivindicações junto ao poder municipal. Esta dificuldade decorria porque não 

conseguiam comprovar que a área escolhida para construção da escola pertencia à 

comunidade.  

Na mesma direção, os demais moradores enfrentavam dificuldades para 

conseguirem benefícios junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), como 

aposentadoria, auxílio doença, auxílio maternidade, dentre outros. Para garantir estes 

benefícios era necessário comprovar um campo legítimo de endereço como o CNPJ da 

Associação e o título definitivo em nome da comunidade.  

 Sentindo-se prejudicados e visando atender as exigências burocráticas impostas 

pelas políticas públicas, eles decidiram se mobilizar em prol da titulação da 

comunidade.  Iniciaram assim um processo de negociação com a família Rodrigues.  

                                                           
16

 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA COMUNIDADE BOM JESUS DO BACURI. Ata de reunião 

realizada no dia 26 de Abril de 2009: livro 2. Tefé, AM, 2009. 
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Com este objetivo, lideranças e demais moradores fizeram um requerimento 

direcionado ao Sr. Lázaro Rodrigues. Nele solicitaram autorização para medição da área 

cedida verbalmente ainda em 1971, e encaminhar a expedição do título definitivo. 

Armando Pereira de Oliveira, na época presidente da comunidade, foi até a sede 

da cidade a procura do Sr. Raimundo Rodrigues, filho de Lázaro Rodrigues, para 

entregar-lhe o documento (informação verbal)
17

. 

A busca por Raimundo Rodrigues e não diretamente pelo Sr. Lázaro tratava-se 

de uma tática inicial de diálogo, em razão do Sr. Raimundo possuir um bom 

relacionamento com as famílias da comunidade. Armando esperava que Raimundo se 

tornasse um mediador entre os interesses da comunidade com a sua família, uma vez 

que o relacionamento do Sr. Lázaro com a comunidade não era considerado bom, em 

virtude da primeira tentativa de expulsão que fizera.  

Manuel Pereira de Oliveira aponta como foi a primeira tentativa de negociação 

com a família Rodrigues. Sobre este momento ele fez a seguinte afirmação:  

 

O Armando que já teve um mandato de presidente da comunidade, procurou 

ele [Raimundo] e disse: Rapaz a comunidade tá perdendo muito benefício, 

porque não tem a área da comunidade, não é documentada a área da 

comunidade. Então ele disse: Eu vou mandar vocês medir lá. Sei que ele 

liberou. (Informação verbal)
18

. 

 

Manuel relatou que o encontro trouxe expectativas aos moradores. Visto que 

Raimundo mostrou-se prestativo em ajudá-los e concedeu a autorização para a medição 

do terreno, após Armando ter explicado a importância e a necessidade da regularização 

da terra para a comunidade. No entanto o encontro não resultou na possibilidade de 

negociação.  

Sobre este aspecto Manuel assevera:  

 

Daí ele [Raimundo] disse pros irmãos dele que ele não tinha liberado. O 

Armando foi atrás dele e imprensou-o. O Armando falou uma coisa: que ele era 

covarde, porque tinha voltado atrás: Rapaz tu é covarde, tu liberou a terra pra lá 

pra tirar e agora tu quer me fazer de besta? (Informação verbal)
19

. 

 

Manuel apontou que logo depois da conversa, Raimundo voltou atrás em sua 

decisão. Isto teria ocorrido após ter sido pressionado pelos irmãos, que ao tomarem 
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 Armando Pereira de Oliveira, em entrevista concedida à autora desta pesquisa em 17 set. 2015, em 

Tefé, AM. 
18

 Manuel Pereira de Oliveira em entrevista concedida em 9 out. 2014, em Tefé, AM. 
19

 Manuel Pereira de Oliveira em entrevista concedida em 9 out. 2014, em Tefé, AM. 
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conhecimento da decisão da comunidade, ficaram temerosos que o pai perdesse toda a 

propriedade. E, não concordaram com a atitude tomada por Raimundo, decidindo 

impedir a demarcação. 

A decisão tomada pelos irmãos foi anunciada pelo Sr. Albérico Rodrigues, outro 

filho do Sr. Lázaro. De acordo com os depoimentos orais, o mesmo procurou Armando 

e lhe disse que o mesmo não possuía autorização, portanto, não deveria continuar a 

demarcação. 

Naquela ocasião, Armando respondeu que possuía, pois Raimundo, seu irmão, 

havia autorizado. Porém o Sr. Albérico discordou afirmando ter conversado com 

Raimundo, que negou o fato.  

Manuel nos contou que em virtude desta conversa, Armando sentiu-se 

constrangido diante dos moradores e dos próprios filhos de Lázaro. Também se sentiu 

enganado por Raimundo, pois o mesmo havia garantido ajudar a comunidade, 

concedendo a autorização para fazer a demarcação do terreno. 

 

 

As táticas do conflito: “Esse negócio foi feio eu não gosto nem de me lembrar”   

 

O trecho acima é contundente e uma das poucas considerações que Armando, 

fez a respeito do conflito que se viu envolvido. Ao ser questionado sobre a sua 

participação, foi enfático a não querer lembrar, bem como ao afirmar: “eu não posso 

falar”.  

Este não lembrar é caracterizado por José Maurício Arruti como “ethos do 

silêncio”.  

 

Esse ethos do silêncio, que marca uma forma de se relacionar com o passado, 

reveste de grande cuidado o trabalho com a memória: ela não pode ser vista 

como um simples ‘resgate’ ou compilação de histórias que estejam prontas 

para revelarem o que ‘realmente aconteceu’, a memória é produto de 

mobilização, ao mesmo tempo em que o ato de lembrar e instituir tal 

memória é parte desse processo. (ARRUTI, 2006, s.p.)
20

. 

 

Para o autor não querer lembrar não deve ser confundido com esquecimento, 

pois os registros memoriais podem ser interditados por certos tabus e podem estar 

associados a uma determinada forma de se relacionar com o passado, no qual a 
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transmissão das informações não é um valor, mais um risco. Sobre este mesmo aspecto 

Samuel (1997, p. 44)
21

 argumenta que a memória não é um banco de “imagem do 

passado”, mas “[...] uma força ativa que molda que é dinâmica, sendo que aquilo que a 

memória [...] sintomaticamente planeja esquecer é tão importante quanto o que ela 

lembra [...]”. 

Sendo assim, no caso de Armando sua pequena passagem retrata todo 

desconforto sentido ao rememorar os momentos de acirramento deste conflito, que se 

sucedeu após ele decidir procurar o Sr. Raimundo para que lhe prestasse explicações.  

Armando no intuito de se defender e não passar como mentiroso diante da 

comunidade, procurou novamente Raimundo para exigir explicações. Naquela ocasião, 

tomado pelo sentimento de raiva chamou de covarde, mas o mesmo não revidou com 

qualquer reação violenta.  

O Sr. Manuel completou o raciocínio, dizendo que por causa desta discussão: 

Lázaro e seus filhos aproveitaram a situação para eliminar qualquer tentativa de 

demarcação por parte dos trabalhadores rurais. Reuniram-se e foram até comunidade, 

escolhendo um dia que todos os moradores estivessem.   

No domingo durante a reunião da associação por volta das 9 horas da manhã os 

moradores se preparavam para participar da reunião. Manuel afirma que eles foram 

surpreendidos.  

Ele lembra que este dia foi perturbador, dentre vários motivos, citou que Lázaro 

ao chegar, ordenou que todos os moradores saíssem da comunidade, sob pena de serem 

retirados à força. Ele dizia levantando a voz: “Se vocês não saírem, vão sair a peso de 

bala, vou trazer a polícia”. Fato este que não chegou a se concretizar.  

O levantar a voz foi o recurso utilizado por Lázaro para intimidá-los de modo a 

garantir o controle da situação e a posse da terra. Contudo, os trabalhadores rurais 

resistiram às investidas de Lázaro, dando novos significados aquela situação. 

Aproveitaram a ocasião para estabelecer um acordo, mas Lázaro não estava 

disposto a negociar. Seu único objetivo era expulsá-los.  

As astúcias
22

 encontradas para lidar com as imposições foram detalhadas pelo 

depoente, quando nos contou que Armando ao perceber a explosão de raiva de Lázaro 

não se intimidou e respondeu enfaticamente:  

                                                           
21

 SAMUEL, Raphael. Teatros da memória. Revista Projeto História, São Paulo, n. 14, p. 41-81, fev. 

1997. 
22

 Para Certeau (1998) as astúcias compõem uma rede de autodisciplina que parece quase sempre como 
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Olha, ou vocês acabam por aqui, ou então nós vamos partir pra justiça. Ou 

nós ficamos com esse pedaço da comunidade que nos pertence, ou a gente vai 

passar a mão na área toda, porque vocês abandonaram. E como é que agora 

vocês querem retornar atrás e expulsar todo mundo, sendo que hoje a lei 

constitui que a pessoa morar um ano e pouco, vocês mesmo sabe, já tem o 

direito. Então aí vocês vão decidir. (Informação verbal)
23

. 

 

Na narrativa de Manuel, o Sr. Armando aparece como uma espécie de herói, 

pois na função de presidente defendeu os interesses da comunidade, afirmando que 

possuíam direitos e não estavam dispostos a serem tratados como invasores ou 

removidos compulsoriamente. O discurso de Armando, embora tenha sido 

circunstancial, espontâneo, individual, pretendia falar por toda a comunidade, 

expressava o sentimento comum dos moradores, aquilo que vinham discutindo durante 

anos nas reuniões da associação como forma de enfrentamento. Expressava o 

sentimento de indignação sentido pelos mesmos contra a ameaça de expropriação. 

Percebe-se que a partir de determinado momento da disputa pela posse da terra, 

Armando vai despertando seu espírito de liderança para burlar a estratégia de Lázaro.  

Ele opôs-se abertamente a ponto de não se intimidar com as ameaças, tendo 

fracassado o objetivo de Lázaro ao demonstrar sua força e ao propor a possibilidade de 

resolver a situação a partir das regras dos moradores.  

É interessante notar que na maneira simples de articular, Armando fez uso da 

usucapião constitucional de imóvel rural que dá direito a propriedade pelo uso. Esse 

direito está presente no Código Civil e foi instituído pela lei 10406/2002 

especificamente ao artigo 1.239.  

Este artigo dispõe: 

 

Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como 

sua, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural 

não superior a cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou 

de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

(BRASIL, 2002, art. 1.239, s.p.).  

 

Nota-se que o uso deste dispositivo legal configurou-se como uma tática 

utilizada por Amando para fazer oposição à ordem estabelecida por Lázaro. Ao perceber 

                                                                                                                                                                          
resistências a imposições sociais. Ver: CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: artes de fazer. 3. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1998. 
23
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que não havia nenhuma possibilidade de acordo por meio de uma atitude de respeito e 

deferência, resolveu partir para uma atitude de confronto.  

Recorrer ao direito da usucapião foi à maneira encontrava de resistência, tendo 

em vista que Lázaro não considerava o argumento da imemorialidade daquelas terras. 

Sobre este argumento o próprio Lázaro afirma:  

 

Eu pelejei com eles, eles diziam que tinha direito. Mas como tinham direito, 

sem pagar nada? A terra a gente demarca, você tem que tirar o título, tirar a 

demarcação, tem que fazer o pagamento, tudo isso. Nunca pagaram terra 

nenhuma, como que a pessoa vai ter direito desse jeito acho que não tem 

direito não. (Informação verbal)
24

.  

 

Para Lázaro, alegar a imemoriadade daquelas terras era ilegítimo, pois não havia 

respaldo legal. Era praticamente impossível ganharem a terra. Ele tinha plena convicção 

de que seus direitos estavam respaldados e garantidos já que possuía documentos que 

comprovavam ser aquela terra sua por direito.  

Porém, ao ouvir o argumento de Armando sobre o dispositivo da usucapião, 

Lázaro sentiu-se abalado, tanto que D. Maria Pereira, 76 anos, agricultora aposentada, 

mãe de Armando conta que Lázaro ao discutir com Armando, reagiu de forma 

totalmente descontrolada partindo para cima de Armando com o objetivo de agredi-lo: 

“Meu filho levou um tapa ainda porque ele não queria entregar a terra né, mas ele é 

muito paciente”. 

Nesse momento Lázaro argumentava que não tinham direitos. E, que estavam 

aproveitando o fato de sua saída para “lhe tomar a terra”.  

Em virtude da agressão, Armando decidiu não reagir em respeito à idade de 

Lázaro, na época com 85 anos. Para além do respeito, o ato de não revidar é entendido 

neste trabalho como forma de resistência tomada para defender os interesses da 

comunidade. Pois de acordo com Scott (1995)
25

 as expressões de resistência nem 

sempre se expressam por meio de movimentos organizados, mas pela “[...] 

dissimulação, condescendência, simulação, fuga, fantasia, difamação, maledicência”, 

                                                           
24

 Lázaro do Carmo Rodrigues em entrevista concedida em 7 out. 2014, em Tefé, AM.  
25

A noção de formas de resistências é proposta por Scott (1995) e foi desenvolvida no livro intitulado: 

Weapons of weak: Everyday Forms of peasent resistance. No qual centrou sua atenção nas tensões e lutas 

não visíveis dentro da estrutura social local do que em conflitos de massa contra o governo. Dedicou-se a 

analisar formas de resistência cotidiana ou coletiva local no campesinato. Sem desconsiderar a 

importância dos movimentos sociais, o autor entende que na maioria das vezes, a resistência às relações 

se expressa através de práticas cotidianas. Cujas expressões se constituem: fazer corpo mole, 

dissimulação, fuga, fantasia, difamação, maledicência, transcrição oculta e transcrição pública.  
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discursos difusos, fragmentados, que orientam as interações cotidianas entre dominantes 

e dominados. 

Armando sabia que revidar a agressão poderia desencadear uma tragédia, como 

assevera D. Maria: “ia ter morte”, pois ao reagir os filhos de Lázaro iriam revidar para 

defender o pai. 

As narrativas dão conta que Lázaro não apenas bateu no rosto de Armando como 

também ameaçou de morte D. Maria José, sua nora. A respeito destas ameaças Maria 

José afirma: 

Eu fui jurada de morte, ele foi lá, ele disse que ia me dá um tiro, e veio à mão 

no meu rosto pra me bater e eu virando à costa. Mas não tinha jeito né, que a 

gente sempre foi da comunidade né, eu fui presidente da comunidade uma 

porção de vezes e sempre puxei pro lado do povo, o povo tinha direito e eles 

ficaram com raiva. Até hoje meu sogro diz que ainda vai me matar, porque eu 

era a cabeça dessa comunidade, mas eu digo que o que fiz não é pra mim, é 

para o povo, eu não vou levar nada. (Informação verbal)
26

. 

 

D. Maria afirma que naquela ocasião Lázaro veio na sua direção para matá-la, 

mas a mesma revidou. Uma das razões para agressividade estava no fato dela ser a favor 

dos trabalhadores rurais. Ela relatou que a atitude contrária a Lázaro deu-se em virtude 

de ter vivido todos seus anos na comunidade. E por vezes ter assumido cargos de 

lideranças junto aos moradores. 

 As ameaças sofridas por D. Maria também são apresentadas na narrativa de 

Orlando Rodrigues, seu esposo. 

 

Foi assim com muita confusão, fazendo reunião, eu brigando, o papai com 

raiva da minha mulher aí, queria matar ela. Meus irmãos ficaram com raiva 

de mim, da minha mulher, mas não teve jeito não, a gente foi indo e 

conseguimos né, graças a Deus.  

Hoje eles falam comigo, a gente não rejeitou não [risos]. Eles ficaram com 

raiva, mas eles nunca deixaram de falar comigo não, porque eu sempre falava 

a verdade: eu dizia: rapaz a gente tem que ver que o pessoal, quando nós 

chegamos aqui, quando o papai ganhou o terreno que pertenceu pra ele, esse 

pessoal já vivia aí né. (Informação verbal)
27

.  

 

A narrativa de Orlando nos faz pensar que o comportamento agressivo de Lázaro 

para com Maria ocorria em virtude da forte presença política que ela exercida no âmbito 

da comunidade. D. Maria durante anos exerceu a função de catequista, professora, 

parteira, agente de saúde, cargos que lhe conferiram uma posição privilegiada de 

liderança, tornando-se uma mulher respeitada pelos moradores.  Este fato fazia de D. 
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 Maria José em entrevista realizada em 9 de jul. 2014, em Tefé, AM. 
27

 Orlando Rodrigues em entrevista concedida em 10 fev. 2015, em Tefé, AM.  
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Maria uma ameaça para o Sr. Lázaro, uma vez que exercendo a função de liderança 

sempre que tinha oportunidade levantada a bandeira da luta pela sendo como sendo da 

comunidade. 

O desfecho deste episódio foi controlado por meio de um acordo estabelecido 

entre Lázaro e os moradores. Sobre este acordo Manuel afirmou: 

 

Então eles [Lázaro e os filhos] vendo que estavam errados, então mandaram 

tirar, liberaram parece que 900m de frente com 500m de fundo, esse terreno 

da comunidade, que já tiramos o documento. Hoje em dia sempre tem coisa, 

mas não tem como recorrer, porque essa terra dele não é documentada. 

(Informação verbal)
28

. 

 

A versão de Manuel é a mais conhecida na comunidade, recebendo status de 

legitimidade e desfrutando de uma posição de prestígio dentro do grupo. De acordo com 

o depoente, Lázaro ao perceber que os comunitários resistiam e ameaçavam lhe tomar 

toda a propriedade, caso não cedesse, decidiu autorizar a expedição do documento.  

O desfecho do conflito resultou na conquista do objetivo dos trabalhadores, os 

quais conseguiram demarcar a área da comunidade e titulá-la em 2013, como sendo de 

uso coletivo, conforme podemos observar: 

 

Nós conseguimos. Agora tá na mão o documento. Nós tivemos maior 

dificuldade porque o terreno não era nosso, daí lutamos, lutamos juntos e 

hoje recebemos o título, com muita luta, com direito, com muita burocracia, 

fui jurada de morte, mas não é pra mim, é pros nossos filhos, pros filhos de 

vocês, vai ficar pra eles. Nós conseguimos agora tá na mão o documento! 

(Informação verbal)
29

. 

 

O trecho acima foi retirado da ata de reunião da comunidade do dia 10 de 

fevereiro de 2013. Ele menciona que todos os moradores reuniram-se para mais um 

encontro. Aquela reunião ao contrário de muitas que já haviam participado, trazia um 

elemento especial, a entrega do título para a diretoria da comunidade.  

Conforme o trecho da ata D. Maria foi quem fez a passagem do título definitivo 

para a diretoria. Ao discursar Maria se emociona e expressa à importância daquele 

momento. Ao falar rememora as dificuldades, ameaças e a superação das tensões 

vivenciadas individualmente e coletivamente pelos moradores nos últimos anos para 

conseguirem o sonhado documento da terra. 
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 Manuel em entrevista concedida em 9 out. 2014, em Tefé, AM. 
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 Entrevista concedida em 9 jul. 2014, em Tefé, AM. 
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“Tá na mão o documento” traduz o desfecho da luta que resultou na conquista 

deste objetivo comum, que era demarcar a terra da comunidade e titulá-la.   Mostra a 

força política desses sujeitos históricos que se revelaram capazes de mobilização, de 

organização coletiva de forma autônoma e espontânea, superando as dificuldades e a 

constituição do território mediante a um processo de luta e reivindicação, permitindo 

assim acionarem elementos que tornaram a luta mais abrangente de modo a articular 

com o poder local. 
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A CIDADE SE MODIFICA E OS BONDES PASSAM A “CAMINHO” DA 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Wanderlene de Freitas Souza Barros
*
 

 

A virada do século XIX para o século XX vem permeada de transformações no 

âmbito urbano, que se imbricam com discursos sociais, tecnológicos, econômicos e 

higiênicos. A ideologia do progresso vem associada ao novo, importando hábitos 

europeus para o país, especificamente ares franceses, como referência de modernidade. 

Manaus, com um crescimento econômico ascendente a olhos vistos, participa 

ativamente com uma nova vitrine urbana absorvendo os moldes burgueses, que 

simbolizavam a perspectiva de civilização e civilidade. 

Diante de um discurso ideológico de elite, pensar a cidade contemporânea, 

naquele momento, tem um efeito multiplicador dentro do país como forma de 

adequação ao “progresso” (BRESCIANI, 1998)
1
. Na busca de um repensar do espaço 

urbano, e visando adaptar-se à atribuição de posto de escoamento da borracha, a pacata 

Manaus ganha novas paisagens e infraestrutura. Tudo isso num ideário de trazer um 

pouco da Europa, recriando aqui uma utópica “Paris dos Trópicos”. O objetivo de 

mudança se propaga por meio dos interventores como no caso dos relatórios da 

Intendência Municipal, que buscam uma cidade mais europeia e fortalecem seu intuito 

quando apontam uma cidade vizinha, que tem feito mudanças neste sentido, afirmando 

no documento: 

 

Arborisação da cidade 

A influência benéfica da arborização sobre as condições de salubridade dos 

centros populosos, é de todos vós conhecida, o que que me dispensará de 

encarece-la. Em todas as cidades da Europa, onde aliás o clima não é tão 

desfavorável, este serviço é objeto de especial cuidado. Londres é celebre 

pela extensão e número de seus parques; Paris tem grande número de jardins 

e todas as cidades da Allemanha cuidam com especial solicitude da 

arborização de suas praças e ruas. Entre nós mesmos, não posso deixar de 

apontar a capital do estado visinho com suas estradas e praças bem 

arborizadas, como o melhor exemplo de quanto se pode conseguir mediante 

um serviço regularmente feito. (MANAUS, 1899, p. 15)
2
. 
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Obras Públicas Municipais 

Calçamentos 

A conservação dos calçamentos é nas cidades adiantadas, assim da Europa 

como da América, objeto de especial cuidado das municipalidades. 

(MANAUS, 1901, p. 25)
 3
. 

 

Veja que, embora a produção e beneficiamento acontecessem no espaço rural, a 

cidade de Manaus tinha papel relevante, pois era última parada para sua devida 

distribuição, tornando-se assim, espaço da negociação e posterior exportação. Neste 

ponto de passagem, chegadas e partidas, idas e vindas de produtos e pessoas, certamente 

a cidade buscava atrair outros olhares, através do seu embelezamento, no intuito de 

angariar novos investimentos. Na expectativa de garantir uma infraestrutura adequada, 

criam-se atividades econômicas ligadas à circulação, produtos e serviços, como 

transportes, limpeza pública, iluminação, entre outros. Teles (2014, p. 88)
4
 aponta essas 

mudanças ao afirmar que: 

 

A produção de uma infraestrutura adequada era importante para o 

escoamento da produção, facilitando a circulação de pessoas e capitais. Como 

a produção da borracha se dava fora do espaço urbano (nos seringais), a 

cidade se colocava como ponto de escoamento. Neste sentido houve a 

necessidade de criar uma gama de atividades econômicas ligadas a 

circulação, consumo e serviços – como transporte, limpeza pública, água, luz, 

esgoto. 

 

O artigo em questão propõe focar em pontos chave que permearam um momento 

de transformações ocorridas na cidade de Manaus, apostando em projetos tecnológicos e 

serviços para alavancar a economia; abrindo frentes de emprego, tais como a função de 

motorneiro, e em certa medida, atendendo a demanda de mobilidade da cidade; bem 

como uma percepção de uma cidade excludente e seletiva. Daou (1998, p. 172)
5
 

corrobora com essa ideia em sua tese, A cidade, o teatro e o “paiz das seringueiras”: 

práticas e representações da sociedade amazonense na virada do século XIX, onde 

enfatiza a transformação na cidade, ao afirmar que: 

 

[...] as alterações urbanas ocorridas em Manaus na última década do século 

XIX devem ser entendidas como a expressão local de um movimento mais 

geral que ocupou as elites tendo em vista a implantação de cidades ou seu 
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remodelamento, segundo padrões distintos do que fora a urbanização 

promovida pelo Império, [...]. 

 

Ainda como parte de uma gama de novidades tecnológicas e estratégicas, 

adotadas pelo governo, que se incorporam na cidade, o serviço de luz elétrica foi uma 

grande conquista para a capital partindo de uma iniciativa do então governador Eduardo 

Ribeiro, mas que só se efetiva anos depois na gestão de Fileto Pires Ferreira
6
. O serviço 

de iluminação tem como primeira concessionária a companhia Manaus Eletric Lighting 

Company. Em seguida, a companhia The Manaus Tramways and Light Co. Ltda., 

companhia inglesa, assumiu a direção definitivamente na primeira década do século 

XX. Observou-se que a segunda companhia se espalha pelo Brasil em cidades como 

São Paulo (STIEL, 1978)
7
, Recife (MOTA, 1985)

8
, Niterói (PONTES, 2008)

9
, entre 

outras. 

Dentro desta nova perspectiva da modernidade Eduardo Ribeiro em um de seus 

relatórios cita os bondes como uma necessidade para a cidade. Complementando com a 

necessidade de uma ajuda de custo por parte do governo para a empresa, visto que era 

um investimento de alto custo, sem retorno imediato. Ele só não cita o tipo de tração 

que colocaria o bonde em circulação para o efetivo transporte de passageiros e cargas. 

Ele afirma que: 

 

A construção urgente de uma linha circular de bonds nesta capital, vira 

fomentar a edificação, localisando grande número de pessoas nos bellos 

arrabaldes da cidade. É evidente o poderoso influxo, que exercerá a viação 

urbana rápida, commoda e barata. Estes melhoramentos justificarão 

plenamente a concessão que fizerdes de um auxilio razoável
10

. 

 

Pela sua afirmação tenta solidificar o discurso de exclusão para aqueles que por 

força do código de postura se afastaram do centro da cidade, ao citar os lugares mais 

periféricos como “bellos arrebaldes”. E este caminho férreo seria um modo de trazer os 
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trabalhadores para a área de trabalho, já que estariam morando distante. E ainda o que 

dizia ser um meio de locomoção rápido, cômodo e barato com o tempo, a partir da 

efetiva atuação deste transporte, passa a gerar algumas controvérsias. Desta feita, o 

bonde, essa nova tecnologia, altera o espaço físico e os costumes da urbe, abarcando 

uma boa extensão na sua rota diária. Tornando-se o novo protagonista, entra em cena a 

partir do assentamento de seus trilhos, mudando a conformidade das ruas e a sua 

paisagem. Este instrumento e local de trabalho dos motorneiros, vai ter uma 

participação efetiva e longínqua na dinâmica da cidade. 

Na tentativa de inserir esse novo ator social, o motorneiro de bonde, nessa 

espacialidade, percebe-se que o trabalho com o público tem muito a nos dizer sobre o a 

pessoa e/ou o profissional, que diariamente transitando entre “populares” ou não nas 

relações do cotidiano, na troca de práticas e experiências refletidas nas fontes.  

 

 

A mudança da paisagem atrelada a “Ordem e Progresso” 

 

 …E eis que os tempos coloniais ficaram para trás. Passaram! O que importava já 

no fim do século XIX era o pensamento moderno que tomava forma com o novo 

discurso da República. De fato, a série de transformações explícitas e implícitas vem 

como uma avalanche invadindo a cidade afim de distinguir a República dos tempos 

coloniais. A dinâmica das cidades absorvia os novos modos de viver, que eram 

impostos por um discurso oficial, incorporando formas de trabalho, higiene, mudanças 

nas práticas, na paisagem, etc. Movimentadas pelo poder do capital, as urbes 

necessitavam de uma estrutura que atendesse as demandas. De acordo com Pesavento 

(2001, p. 25)
11

, em sua obra “Uma outra cidade: o mundo dos excluídos no século XIX” 

podemos entender as transformações ocorridas quando afirma que: 

 

O espaço apropriado, construído e transformado suscita, da parte de seus 

interventores diretos – administradores, engenheiros, arquitetos, médicos 

sanitaristas – ou de seus consumidores ou habitantes em geral, uma gama de 

representações sociais diferenciadas, conforme os agentes que o observam e 

o utilizam. 
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 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Uma outra cidade: o mundo dos excluídos no final do século XIX. São 
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É importante lembrar que a saída recente de uma tradição escravocrata impõe 

uma iminente mudança nas relações de trabalho e modos de vida da urbe; sendo que os 

moldes de civilização, naquele momento, estabeleciam uma febre no que dizia respeito 

ao progresso. Passa a ser necessária uma nova ordem para o funcionamento da urbe, 

investida de novos personagens, que pode ser vista dentro dos discursos numa 

imposição verticalizada impostas pelo capital e o poder, ou seja, a “elite da borracha”
12

. 

Consoante com esta ideia, Barbosa (2000, p. 21)
13

 em sua obra “Os donos do Rio: 

imprensa, poder e público” afirma que: 

 

Além disso, é preciso justificar a adequação dos grupos populares à nova face 

urbana da cidade. A ideologia do progresso é usada também como parte 

desse processo. Na verdade a República pós em prática um projeto político 

cujas ideias-chave são o progresso e a disciplina. 

 

Diante de um discurso cosmopolita, Manaus buscou, assim como outras cidades, 

um repensar do espaço urbano, numa aproximação com um comportamento burguês, 

advindo dos hábitos franceses. Neste contexto que a pequena e pacata cidade, cravada 

no meio da floresta, ao receber a atribuição de entreposto da borracha, sendo o ponto 

principal da escoação gumífera, passou por uma adaptação, e consequentemente ganhou 

nova paisagem e infraestrutura. Estratégias adotadas pelo governo que perpassam de um 

século a outro, definem e separam as elites das massas populares, de acordo com os 

interesses vigentes. A questão primordial baseava-se no ordenamento, visto que a 

demanda de mão de obra logo causaria um deslocamento sem contingentes para a 

região. 

Desconstruindo um pensamento idílico e nostálgico dos memorialistas, que 

apontam para uma só direção, a saudosista, em detrimento de uma história 

experimentada; esquecendo que na realidade a cidade não se transformava em benefício 

de todos, e nem tudo era tão perfeito como mostra a iconografia ou algumas construções 

que resistem ao tempo, mas que independente de classe ou status social todos 

participaram ativamente do processo de transformação da urbe. De acordo com de 

                                                           
12

 “[...] para que se entenda o perfil da elite, aquelas de base urbana, fixadas em Manaus, alguma 
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Oliveira (2003, p. 27)
14

, em sua obra “Manaus 1920-1967: a cidade doce e dura em 

excesso”, a cidade deve desnudar-se da imagem faústica quando coloca que “Atinge-se 

o real, o próprio ser, a sua essência quando se busca a compreensão da cidade para além 

da aparência, objetivada na investigação do processo de produção da paisagem urbana”. 

A cidade é uma área demográfica que pode se apresentar de diferentes formas, 

sendo o poder público seu interventor direto, que tem por objetivo encontrar a medida 

da ordem para o seu bom funcionamento. O espaço urbano, nada mais é que o lugar que 

se manifestam sentimentos e sociabilidades em que se percebe o outro, na sua diferença. 

As representações codificam, segregam e intimidam, e se espalham como epidemias que 

se prolongam como verdades. Partindo de um conceito de “imaginário urbano” 

Pesavento (2001, p. 26)
15

 afirma que: 

 

Dentro da cidade, há uma má cidade que se encerra. A urbs moderna, 

constrói as suas muralhas internas, simbólicas, mas nem por isso menos 

sólidas que as antigas, de pedra. Elas são estruturadoras de comportamentos, 

imagens e discursos discriminatórios. O outro, o perigoso, o indesejado, 

habita intramuros. 

 

 Diante disso, o governo utiliza-se de uma ação de manobra visando o controle, 

em sua teoria jurídica de ordenamento que em termos práticos se intitula “Código de 

postura” - documento que traduz-se em leis e normas municipais, e se impõe de forma 

reguladora regendo a postura dos que habitam a cidade. É notado que, dentre as medidas 

adotadas, uma delas afasta das margens da cidade, nos pontos periféricos, os menos 

abastados. Pinheiro (2015, p. 60)
16

 em sua obra “A cidade sobre os ombros” aponta para 

essa separação entre elites e massas populares ao afirmar que: 

 

É provável que as medidas de caráter preventivo tenham surtido mais efeito 

contra o avanço da população pobre sobre os espaços reservados a elite, do 

que aquelas de caráter corretivo (demover o já estabelecido). Um exemplo de 

postura inibidora é o Art. 18
0
 do mesmo código, que proibia a construção de 

casas cobertas com palha no interior do perímetro urbano ‘sob a pena de 

demolir-se a cobertura por conta de quem a fizer e ficará sujeito a multa de 

trinta mil réis ou seis dias de prisão’.   
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 Percebe-se através do exposto acima que as moradias eram muito simples, e que 

as próximas habitações deveriam seguir um novo padrão arquitetônico, assim estipulado 

no código, que de certa forma selecionava quem deveria ou não morar no espaço central 

da cidade, visto que às custas com as reformas corriam por conta do proprietário, ainda 

com um prazo estipulado, estando este sujeito a multa caso descumprisse o prazo. 

Podemos observar o prazo e a punição aplicada com clareza o item que trata dos 

Passeios, representado no seguinte artigo: 

 

Art. 42 – s donos de prédios situados nas ruas, avenidas e praças da cidade, 

são obrigados a fazer os passeios ou testadas de suas casas, e isto dentro do 

praso que lhes fôr marcado pela Superintendencia. O infractor incorrerá na 

multa de 50$000, se, findo o praso concedido não estiver tal serviço 

concluído, e pagará igual multa toda vez que, terminado novo praso, a obra 

não esteja ultimada. (MANAUS, 1910, p. 12)
17

. 

 

 Notável é a segregação velada na proibição da construção ou reforma de 

casebres simples, de palha ou zinco, que outrora era o abrigo comum a muitas pessoas 

na constituição de uma cidade simples. Impossibilitados de construir moradias com os 

padrões exigidos, pessoas de poder aquisitivo menor afastam-se para as periferias ou 

passam a morar de aluguel em cortiços. Complementa o artigo 73 em parágrafo único: 

“§ Único – A cobertura de palha fica expressamente prohibida, não sendo mais 

permitido nem a renovação, nem o concerto das actuais.” (MANAUS, 1910, art. 73, p. 

24). 

 Os governantes adentram as casas dos mais pobres através das falas dos 

sanitaristas, que propunham a higienização da cidade, apropriando-se dos espaços 

privados, com a justificativa de desta forma tornar a casa um espaço agradável e 

confortável, pensando em afastar as pessoas dos bares e ruas, pois o lar deveria ser o 

melhor lugar de se estar. Desta forma observa-se a nítida demarcação de espaços e de 

quem deveria circular neles. Os médicos higienistas garantem-se de uma autoridade que 

dizem necessária e competente para passar em vistoria as casas populares, cortiços, 

dentre outros ambientes, propondo de forma autoritária o asseio e a higiene. Rago 

(1985, p. 164)
18

, em “Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Brasil 1890 – 

1930”, consoante com esse pensamento ela afirma que: 
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 MANAUS. Código de Postura Municipal. Manaus, 1910. p. 12. 
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O controle global da população pobre da cidade, seja nos lugares públicos, 

seja no espaço doméstico, por parte destes especialistas se funda na crença 

generalizada de que a ‘casa imunda’, o cortiço e a favela constituem focos 

onde se originam os surtos epidêmicos, os vícios e o sentimento de revolta. E 

o mal deve ser extirpado pela raiz. 

 

  Os medos de surtos epidêmicos e doenças que se proliferavam da noite para o 

dia refletiam no modo em que estigmatizavam determinadas moradias e seus moradores. 

Dentro deste discurso, para as autoridades sanitárias, as doenças se alastram nos 

chamados “antros de infecção”, que eram as casas de habitação coletiva, mas 

conhecidas na época por cortiços. Rago (1985, p. 164) parte de um discurso médico-

sanitarista afirmando que “[...] a doença adquire a dimensão de um problema 

econômico, político e moral, e a miséria se torna um novo veículo [...]”. Observa-se que 

no Código de postura de Manaus, é conceituado o cortiço, dentro das disposições 

diversas, e proibida sua construção no perímetro urbano como segue o artigo e seu 

parágrafo: 

 

Art. 108 – É expressamente prohibida, dentro do perímetro urbano de 

Manaós, a construção de casebres e dos quartos vulgarmente denominados – 

cortiços. 

§Único – Por cortiço, entende-se uma série de quartos, geralmente de 

madeira, dando todos para um pátio ou corredor commum, pelo qual se 

comunicam com a via pública, sem o conforto e as exigências da boa 

hygiene, servindo de residência a muitos indivíduos e não dispondo de 

cosinhas, banheiros e sentinas em número correspondente a cada quarto 

habitado. (MANAUS, 1910, p. 32-33). 

 

 Ainda dentro de uma ideologia das transformações urbanas, rasgando ruas e 

avenidas, construindo praças, edifícios públicos, calçamento de ruas, bairros novos, 

edificações suntuosas, reforma do Porto, etc., temos a transformação de identidades, 

símbolos, hábitos e de uma forma mais aparente de uma cidade que muda sua paisagem, 

alterando de forma violenta a geografia local, mostrando a tendência do homem em 

destruir e dizimar a natureza, tudo em prol do capital. Oliveira (2003, p. 29) traz à luz 

esse processo de degradação quando afirma que: 

 

Em se tratando da paisagem urbana de Manaus, este processo explicita a 

dinâmica da sociedade para produzir uma complexa estrutura urbana no meio 

da floresta, o que não significa desconhecer que a relação entre o homem e a 

natureza predominante, teve e continua tendo como principal característica a 

tendência a degradação, demonstrando que a persistência do mito da 

produtividade ilimitada e a imposição de um urbanismo segundo modelos 

preestabelecidos constituem-se em um dos maiores equívocos do nosso 

tempo, culminando num emaranhado de ações que determinaram novas 
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relações sócio espaciais modificadoras da natureza, da paisagem urbana e 

principalmente dos modos de vida. 

 

 Manaus cresceu em tamanho e população
19

, migrantes e imigrantes
20

 buscam 

novos modos de vida, e com o poder fiscalizador da polícia sanitária a massa popular 

foi sendo afastada da região central paulatinamente. O disciplinamento do uso do 

espaço urbano era uma proposta acatada, mesmo diante de tensões, porque se dizia uma 

ação necessária, e em certas ocasiões havia a propensão a colaboração. Um discurso 

contraditório que defende a liberdade do cidadão, mas reserva como espaço aos 

segmentos populares os subúrbios. O embelezamento fazia a cidade estar sempre em 

movimento, não permitindo que as áreas degradadas se tornassem uma ameaça ao lado 

estético da urbe. Portanto, se fez necessária a moradia que valorizasse a estética do 

espaço. Como alternativa, e utilizando-se de uma astúcia
21

 de resistência, os 

trabalhadores se tornaram muitas vezes inquilinos na cidade, morando nos cortiços 

existentes. Consoante com essa reflexão Costa (2014, p. 136)22 afirma que: 

 

Foi na condição de inquilino que o trabalhador habitou no período urbano 

manauara do fausto. Trabalhadores qualificados e autônomos que, mesmo 

com dificuldades auferiam um salário mensal ou quinzenal como os 

comerciários, gráficos, condutores de bonde, carroceiros, lavadeiras, 

carregadores e estivadores, donos de pequenos estabelecimentos etc., tinham 

condições de aí permanecer. Mesmo vivendo em condições precárias, habitar 

no centro era mais precário que morar, como inquilino em condições ainda 

piores nas periferias distantes dos locais de trabalho e sem infraestrutura 

urbana. 

 

 Confirma-se a necessidade da moradia de alguns trabalhadores nas imediações 

do centro, o que se aplica perfeitamente aos motorneiros. Profissionais que levantavam 
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 Vide em: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 2010. 

[Brasília], 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/>. 
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muito cedo para sair até a garagem e iniciar sua jornada de trabalho. Pesquisando, 

assim, em jornais encontramos alguns indicativos que apontavam para essa moradia 

central. Os trechos, que se encontram nas páginas policiais, e se seguem, apresentam a 

localização da moradia desses motorneiros de bonde: 

 

[...] Hontem, cerca de quatro horas da tarde, ocorreu uma scena de sangue a 

rua Candido Mariano, canto da Bittencourt, sendo seu autor o hespanhol 

Domingos Alves…O motorista ainda insistiu nos termos grosseiros, 

retirando-se em direção à casa em que mora, junto ao local [...]. (JORNAL 

DO COMMERCIO, 1913, p. 1)
23

.  

 

[…] Trata-se de Ubirajara Fortes, solteiro, amazonense, de 28 annos de 

idade, motorneiro 47 da Manaós Tramways, residente a rua Dr. Almino, 115 

[…]. (O JORNAL, 1933, s.p.)
24

. 

 

 No entanto, como morar no centro passou a ser privilégio de poucos, desta forma 

surgiu a preocupação dos governantes com a locomoção de trabalhadores, agora livres e 

assalariados, pois eles tinham relevância no que dizia respeito a mão de obra, objeto 

principal do capitalismo. A partir de uma reflexão de Chalhoub (2001, p. 46)
25

 em sua 

obra Trabalho, Lar e Botequim percebe-se o capitalismo como um símbolo de 

escravização do trabalhador ao afirmar que “Este homem livre – leia-se ‘livre’ da 

propriedade dos meios de produção, isto é, despossuído – que será a figura essencial da 

formação do mercado capitalista de trabalho assalariado”. 

 Ainda seguindo os padrões do progresso, a tecnologia daquele tempo apontava 

para o bonde como solução parcial. No tocante a circulação as linhas faziam a rota no 

perímetro urbano e poucas áreas suburbanas próximas, sendo a mais distante o bairro de 

Flores. 

 

 

Olha o bonde! Sai do trilho! 

 

Entre visões, movimentações, novos fazeres e mudanças de hábitos e no habitat, 

Manaus transforma seu cenário. A cidade que outrora tinha como apresentação um 

porto precário, prédios públicos em ruínas, pontes de madeira, pequenas ruas, becos e 
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vielas; ou em certa medida construções feitas fora dos preceitos modernos, mas que 

logo tudo se resolveria com o poder do capital. Observa-se que a administração pública 

“prepara” a cidade para seus prestadores de serviço, e na realidade o poder do capital do 

látex busca uma nova concepção de cidade, trazendo consigo conflitos de ordem 

econômicos, sociais e políticos. Dias (2007, p. 35)
26

 apresenta este cenário ao afirmar 

que  

 

O capital se apressa em engrandecer a capital do Amazonas, consolidando a 

demolição da antiga aldeia e da velha cidade colonial, não levando em conta 

nesse projeto civilizatório, os impactos sociais e ambientais negativos. 

 

 Os elétricos ainda demoram um tempo até seu efetivo funcionamento, só a partir 

de 1899 é que passam a ser vistos circulando pela cidade. Antes ainda em 24 de 

fevereiro de 1896, Eduardo Ribeiro concede o serviço ao engenheiro Frank Hirst 

Heblethwaite, que apresenta como primeiro transporte coletivo a locomotiva de tração a 

vapor (MAGALHÃES, 2014, p. 34-35)
27

. Mas no decorrer da primeira década as obras 

trouxeram alguns percalços e incômodos, que acometeram a cidade e população como 

um todo. Dentro dos Relatórios dos Presidentes de Estados encontra-se a seguinte 

explanação: 

Os serviços de assentamentos de trilhos para os bonds, de canalizações para 

excavações de água e exgotto, feitos ao mesmo tempo e em quase todas as 

ruas, e, além disso, as copiosas chuvas que desabaram sobre esta capital 

prejudicaram de alguma fórma o estado sanitário da cidade, pelas emanações 

levantadas da terra revolvida. Alliavam-se a esse prejuízo os encomodos e 

atropelos que trouxeram essas obras a locomoção pública. (AMAZONAS, 

1911, s.p.)
28

. 

 

 Partindo das apurações do relatório de Silvério Nery, então Governador do 

Estado, o tráfego se apresentava da seguinte forma: flores (24 viagens), cachoeirinha 

(67 viagens), Avenida Circular, Plano Inclinado (39 viagens), Circular Cachoeirinha (16 

viagens) e Saudade (52 viagens), sendo que a última era um trecho da primeira. Dentro 

das rotas propostas foi contabilizado um percurso de 19.700 metros. A companhia 

contava com a seguinte frota para prestação dos serviços: 11 carros motores, 04 carros 

reboques e o carro Amazonas, de exclusividade do Governo do Estado. E por fim 
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apresenta o horário de movimento das garagens que começa às 5:30 e termina as 10:30 

(AMAZONAS, 1901, p. 118)
29

. 

  O mapa da rota da rota férrea na cidade apresentado abaixo, traça o itinerário 

que deveria seguir o bonde a partir de sua implantação. Porém no próprio mapa vem 

acompanhada a seguinte observação: 

 

O mapa de 1895 mostra cinco linhas de eléctricos a vapor, mas acredita-se 

que apenas duas mostrados aqui foram construídas: (1) Av. Constantino Nery 

para a nova ‘Colônia’ residencial e (2) rota paralela a norte do cemitério São 

João Batista.
30

 (MANAUS, 1985). 

 

Figura 1 - Mapa da rota férrea em Manaus 
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 AMAZONAS. Mensagem do Governador do Estado do Amazonas, Sr. Silvério José Nery. Manaus, 

1901. p.118 
30

 Tradução da observação do mapa. 
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Fonte: Morrison (1985)

31
. 

 

Percebe-se que a rota está no entorno do centro da cidade, e que nos mostra que 

o lugar mais distante desta trajetória era o bairro de Flores, que se utiliza de uma mão 

para ida e vinda. Observa-se que as linhas delimitadas estão em sua maioria no entorno 

da cidade. Porém alguns bairros mesmo sendo próximos não tinham a circulação dos 
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elétricos; a exemplo o bairro de Educandos. Consoante ao mapa Teles (2008, p. 80)32 

aponta em sua dissertação os locais que passavam os trilhos e alguns que não passavam, 

quando afirma que:   

 

Assim, Flores, Cachoeirinha, Tocos e Plano Inclinado eram áreas suburbanas 

atendidas, em suas ruas centrais, pelos bondes elétricos. Entretanto, São 

Raimundo e Educandos não tinham a visita do ‘rangedor’, levando os 

moradores desses bairros, entre eles alguns operários, a utilizar as catraias. 

  

Os bondes chegaram, e as pessoas acostumadas a transitar livres pelas ruas 

demoraram a se adaptar, sendo passageiros ou pedestres, a essa nova dinâmica de 

tráfego urbano, que foi se adensando junto aos veículos já existentes. Costa (2014, p. 

45) comunga com essa afirmação quando diz que “Os serviços de transportes contavam 

– além das carroças, caminhões e carros de aluguel movimentados por tração animal – 

com os bondes elétricos da modernidade”. E nesse emaranhado do progresso muitas 

vezes o bonde podia tornar-se uma arma fatal. Podemos averiguar acidentes recorrentes 

que foram dados a registros em jornais, inquéritos policiais e processos criminais no 

decorrer dos anos de funcionamento deste meio de locomoção. No entanto vamos nos 

ater a dois fatos, sendo o primeiro trazendo a narrativa do jornal e o segundo através de 

um processo de justiça: 

 

1. Passageiro do bond numero vinte e seis...o snr. Raymundo Leite de 

Oliveira...foi hontem víctima de um acidente do qual maior culpa cabe ao 

motorneiro, pois é notória a velocidade que desenvolvem os vehiculos da 

Tramways para aquella linha. (JORNAL DO COMMERCIO, 1971, p. 1)
33

. 

 

2. Acordão 

[...] porquanto o lamentável desastre, que ocasionou a morte casual do 

infortunado José Ferreira, adveio exclusivamente, segundo ficou constatado, 

da temerária imprudencia da própria vítima. Como sobreveio o acidente, 

pormenorizadamente reconstituído, nenhuma culpa pode ser atribuída ao 

acusado Angelo Marçal. Foi, com efeito, um acontecimento imprevisível no 

exercício de sua profissão [...]
34

. 

 

 A partir desses dois olhares, podemos perceber que os acidentes eram 

corriqueiros e podiam ir desde pequenas escoriações até a infeliz fatalidade. Houve 

casos de bondes saírem dos trilhos, colisões entre bondes e até mesmo entre bondes e 

                                                           
32

 TELES, Luciano Everton Costa. A vida operária em Manaus: imprensa e mundos do trabalho 

(1920). 2008. 161 f. Dissertação (Mestrado em História)–Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 

2008. 
33

 DESASTRE de Bond. Jornal do Commercio, Manaus, ano XIV, n. 4720, p. 1, 15 jun. 1917. 
34

 Recurso Criminal n
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veículos que transitavam nas ruas. E a quem se devia atribuir a culpa?! Ora aos 

motorneiros, ora às próprias vítimas, ao rigor pelo horário e até por falta de manutenção. 

 

 

Assim como o bonde, a cidade já não era para todos 

 

 É real que o bonde não atendia a toda população, visto que alguns bairros não 

usufruíam nem da energia elétrica. Ainda por um bom tempo boa parte da cidade era 

iluminada pelos velhos e úteis lampiões, uma nota no Jornal
35

 ainda em 1910 confirma 

sua utilização: “Iluminação dos subúrbios ante-hontem: Mocó, 73 lampeões; Vila 

Municipal, 48; Constantinopoles, 100; Colonia Oliveira Machado, 79, e São Raymundo 

57”. 

 Nessa fala, percebe-se que o bonde não atendia a população como um todo, 

ficando algumas pessoas sem utilizar seus serviços. Desta forma, os trabalhadores 

utilizavam-se de outras estratégias para chegar até o centro da cidade, dentre elas a 

locomoção através de catraias
36

. Os catraieiros que dantes faziam o transporte de 

pessoas e mercadorias que chegavam nos navios, após a reforma do porto perdem essa 

função, pois o porto se torna apropriado para a atracação dos navios. Eles passam então 

a fazer o transporte dos moradores de Constantinopoles (Educandos) e São Raimundo 

que embora sejam bairros próximos do centro, tinham como ligação pontes afastadas da 

área central, o que dificultava a circulação de pedestres. Corroborando com a alternativa 

de transporte dos bairros onde não se via os elétricos, Oliveira (2008, p. 38)37 afirma 

que: 

 

As catraias constituíam-se no único meio de transporte coletivo para os 

bairros de Educandos e de São Raimundo até os anos quarenta. Nos anos 

cinqüenta, as catraias apareciam como transporte alternativo por praticarem 

preço, em média 50%mais barato do que o praticado no ônibus. 

 

                                                           
35

 “VÁRIAS”. Jornal do Commercio, Manaus, p. 2, 3 ago. 1910. 
36

 As catraias eram pequenas embarcações cobertas com um toldo de lona, tocadas manualmente por um 

homem que manejava habilmente duas faias. As pequenas embarcações conduziam entre 15 e 20 

passageiros sentados. Funcionava a partir de certa ordem, com horário para saída. O transporte 

funcionava normalmente até às 19:00 horas. A partir desse horário e durante toda noite. Havia também os 

plantonistas que permaneciam nos domingos e feriados (OLIVEIRA, 2008, p. 38). 
37

 OLIVEIRA, José Aldemir de. Espaço-tempo de Manaus: a natureza das águas na produção do espaço 

urbano. Espaço e Cultura, Rio de Janeiro, v. 23, p. 33-41, jan./jun. 2008. 
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 Em quase todas as cidades brasileiras a passagem do bonde regulava o valor de 

200 réis por trecho. Além de Manaus (NASCIMENTO, 2013)
38

, cidades como São 

Paulo (STIEL, 1978) e Niterói (PONTES, 2008) comungavam do mesmo valor e para 

facilitar com relação ao troco, começaram a vender cupons em grupos de 5 para fechar o 

montante de 1000 réis. Cabe lembrar que muitas doações de cupons eram feitas, em 

benefício dos menos abastados. Nos jornais vem quem doou e quantos, como nota de 

utilidade pública assim como consta: “Em nome da menina Maria de Nazareth foram-

nos entregues cento e sessenta coupons de bonds. Collocamos nas caixas da sociedade 

das Damas de Caridade.” (MANAÓS, 1912, p. 2)
39

.  

 É importante salientar que o projeto das linhas de bondes foi pensado realmente 

de forma a resolver e encurtar as distâncias, de forma que os trabalhadores que 

executassem suas atividades na área central tivessem a condução rápida para se deslocar 

dos lugares periféricos em que viviam, pois na cidade era desenvolvido todo o fluxo da 

dinâmica comercial. No entanto era nítida a segregação e preconceito para com alguns 

passageiros, a exemplo os mendigos, menores solitários, prostitutas, entre outros. 

Chegando a ter, em determinados momentos, a presença de policiamento nos bondes 

como forma de repressão ou intimidação (MAGALHÃES, 2014, p. 42-43).  

 E a cidade em que os igarapés eram lugares de festas e encontros, um verdadeiro 

fazer cultural, quando não eram aterrados tornavam-se lugares impossibilitados de 

serem frequentados. E eis que os banhos de rio e os encontros para lavagem das roupas 

não aconteciam mais. Ao apresentar esse lugar tão simbólico para o povo das águas 

Oliveira (2008, p. 39) dá o verdadeiro sentido do igarapé quando afirma: 

 

Os igarapés eram lugares da festa, da afirmação do cotidiano e do reforço de 

um modo de vida. A festa fazia parte de um tempo, de um olhar de forma 

genérica, como se todos fossem iguais. Claramente se interpõe a vivência 

diferenciada no/do espaço. A festa era a possibilidade de apropriação da 

cidade por parte das populações locais. Eram tempos e espaços mais livres, 

mais facilmente rompidos e retomados. Era nesse espaço que se dava a 

invenção do ser e onde o acontecimento se tornou fato histórico. 

 

 

Considerações Finais 
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 A cidade de Manaus participou efetivamente deste processo de mudança e 

transformação ocorrida na transição para República, assim como outras cidades em 

ascensão, a partir da força do Capital. Porém a transformação da cidade vem revestida 

de todo um contexto nos âmbitos social, econômico e político, tornando-a a partir daí 

um espaço seletivo e ao mesmo tempo excludente.  

 Diante da modernização da cidade, partindo de todo um projeto de urbanização, 

despontavam de dentro da floresta palacetes suntuosos, lojas, passeios, teatros, praças, 

porto, entre outros. A cidade muda de “rosto” e de hábitos, como se fosse possível 

apagar tradições e costumes já existentes. Portanto, participar de determinados lugares e 

ocasiões não era comum a todos, descartando o direito da equidade. Os homens que 

com o suor de seu trabalho ajudaram na edificação e dinâmica da cidade de Manaus, 

apontada como uma das urbes modelo da “Belle Époque”, jamais puderam desfrutar 

dela em seus momentos de lazer de forma livre. Mas eles estavam lá! Resistindo, 

lutando, trabalhando... sobrevivendo; mostrando que não estão apartados da história e 

sim bem vivos e atuantes nas fontes. 

E quanto aos bondes? Eles como meio de locomoção em massa foram absolutos 

por um bom período, completando sua vida útil por algo em torno de meio século. Os 

“rangedores” tornaram-se obsoletos com o tempo, seja por falta de manutenção, 

desinteresse público e/ou privado, problemas com a eletricidade, entre outros. E assim 

como eles entram no cenário urbano através da tecnologia e progresso, com o tempo 

eles foram sendo engolidos pelo mesmo ideário que os criou. Porém cabe lembrar que 

tanto os bondes quanto os motorneiros tiveram sua importância na historiografia da 

Amazônia e do Mundo. 
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GREVES, TUMULTOS E EXPLOSÕES REIVINDICATÓRIAS  

NA MANAUS DE 1914 

 

Moisés Dias de Araújo* 

 

 

Um início de ano “explosivo” - a greve dos coveiros (1913/14) 

 

Os coveiros do cemitério de S. João, hontem, ás duas horas da tarde, 

manifestaram-se em gréve devido ao atrazo de seus vencimentos. 

Sciente do ocorrido, o dr. Jorge de Moraes mandou dispensar do serviço os 

grevistas em numero de oito, que não se conformando com a providencia, 

queriam promover distúrbios com os guardas do cemitério. 

O dr. chefe de policia, recebendo communicação do facto, enviou para o 

local o agente Gueiros, que conseguiu dispensar o grupo, restabelecendo a 

calma. (JORNAL DO COMMERCIO, 1913, p. 2)
1
. 

 

O trecho acima foi retirado da coluna “ocorrências” do dia 31 de Dezembro de 

1913, onde o Jornal do Commercio
2
 apresenta uma greve iniciada pelos coveiros do 

cemitério São João Batista, que teve início no final do ano de 1913, porém repercutiu 

até os primeiros dias de 1914.  

Mas porque a opção de uma greve anterior a 1914? A escolha deste movimento 

para iniciar é exatamente para demonstrar que muitos dos movimentos que iram ocorrer 

durante esse ano possuem ligações muito fortes com períodos anteriores. O caso da 

greve dos coveiros que se inicia na tarde do dia 30 de dezembro de 1913, e se encerra 

no mesmo dia, tem seu desenrolar até o dia 1 de janeiro de 1914, nos fazendo observar 

como estes movimentos de trabalhadores estavam sendo apresentados pelos jornais da 

grande imprensa. Para Capelato (1988, p. 21)
3
: 

 

A imprensa constitui um instrumento de manipulação de interesses e 

intervenção na vida social. Partindo desse pressuposto, o historiador busca 

estudá-lo como agente da história e captar o movimento vivo das ideias e 

personagens que circulam pelas páginas dos jornais. 

                                                           
*Professor da Rede Pública de Ensino do Município/ Mestrando do Programa de Pós-Graduação de 

História- Ufam/ Bolsista CAPES. E-mail: m.dias_araujo@yahoo.com.br  
1
 JORNAL DO COMMERCIO. Manaus: p. 2, 31 dez. 1913. 

2
 O Jornal do Commercio iniciou sua circulação em 02 de janeiro de 1904, iniciando assim sua primeira 

fase, passando assim por diversas fases. Na apresentada nesse artigo estou me referindo a terceira fase 

(1908-1943), quando fica sob nova direção, passando a ser gerenciada por uma firma composta em 

sociedade anônima denominada de Reis & Companhia. 
3
 CAPELATO, Maria Helena Rolim. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/EDUSP, 

1988. 
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E ainda: 

 

Na construção do fato jornalístico interferem não apenas elementos 

subjetivos de quem o produz, mas também os interesses aos quais o jornal 

está vinculado. O historiador, ao estudar a imprensa, tem que levar em conta 

esses aspectos. Questionar a imagem ‘imprensa, espelho fiel da realidade’, 

implica um trabalho de reconstituição do real em suas múltiplas facetas. 

(CAPELATO, 1988, p. 22). 

 

Essas reflexões nos permitem observar como serão produzidos os discursos 

sobre esses trabalhadores pelo Jornal do Commercio em dois artigos sobre o 

movimento dos coveiros. Um primeiramente produzido pelos seus repórteres e através 

da visão dos patrões e o segundo artigo produzido por meio das falas e posições 

políticas assumidas pelos trabalhadores que foram dar sua versão dos fatos ocorridos. 

No primeiro artigo, do dia 31 de dezembro de 1913, observamos um discurso 

que construía a imagem dos coveiros como grevistas e pessoas desordeiras e 

responsáveis por causar tumultos, necessitando assim a intervenção da força policial 

para lidar com eles. 

Já o próprio sentido da greve
4
 trazia um impacto muito grande para esses oito 

coveiros, pois a condição de grevistas não era bem vista dentro da sociedade, assim 

como pelos governos não somente local mais de outras partes do país. E isso fica 

bastante claro através do Código Penal de 1890 (BRASIL, 1890, cap. IV, art. 204;206)
5
 

que tentou proibir as greves e coligações operárias. Portanto, essa falta de 

regulamentação de uma lei era um dos elementos principais que beneficiava mais aos 

empregadores do que aos trabalhadores, demonstrando que entre os empregados e 

empregadores “[...] existe sempre ‘uma fronteira invisível de controle’, ‘uma fronteira 

que é definida e redefinida num processo continuo de pressões e contrapressões’” 

                                                           
4
 Dentre os conceitos de greve, que serão adotados irei me utilizar de duas: a primeira proposta por Liden 

(2013, p. 203), que define como formas de luta, coerção e poder, nas quais um grupo de trabalhadores, 

agindo coletivamente, para de trabalhar para dar reforço a reivindicações econômicas, sociais e/ ou 

políticas de interesse dos trabalhadores diretamente envolvidos e/ou de outros (Cf. LINDEN, Marcel Van 

der. Trabalhadores do mundo: ensaios para uma história global do trabalho. Campinas: Unicamp, 2013). 

E a segunda adotada por Bourdieu (2003, p. 271) que coloca que a greve “[...] é um instrumento de 

violência real que tem efeitos simbólicos por intermédio da manifestação, da afirmação da coesão do 

grupo, da ruptura colectiva com a ordem comum que ela produz”. Ver BOURDIEU, Pierre. A greve e a 

ação política. In: ______. Questões de sociologia.  Lisboa: Fim de Século, 2003. 
5
 Decreto nº 847, 11 de outubro 1890 – Promulga o Código Penal – Capitulo VI – Dos crimes contra a 

liberdade de trabalho: Artigo 204 – Estabelece penalidade contra qualquer um que constranger ou impedir 

alguém de exercer sua indústria, comércio ou oficio; Artigo 206 – Considera crime causar ou provocar 

cessação ou suspensão do trabalho, para impor aos operários ou patrões aumento ou diminuição de 

serviço ou salário. 
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(LIDEN, 2013, p. 195). Gerando dessa forma uma contrapressão por parte do 

empregador, que teve como resultado empírico a demissão dos oito trabalhadores 

envolvidos com o movimento grevista. 

Prosseguindo assim, com o segundo artigo do Jornal do Commercio, do dia 01 

de janeiro de 1914, que se encontra na coluna as “Queixas do Povo”, com o seguinte 

conteúdo: 

 

Uma commissão de ex-coveiros do cimiterio S. João veio hontem á nossa 

redacção pedir tornássemos publico não haverem seus companheiros feito 

‘gréve’, conforme a communicação dada a policia e que noticiamos em nossa 

edição de hontem. 

Disseram-nos elles que, estando com quatro mezes de ordenados atrazados, 

pediram ao dr. superintendente municipal pagamento ao menos de um mez, 

para satisfação de despesas mais urgentes. 

Não sendo attendidos, voltaram ao cemitério, promptos para o trabalho. Ahi 

porém, quando commentavam o caso, foram ouvidos pelo porteiro do 

estabelecimento que, adulterando suas palavras, foi dizer ao dr. 

superitendente que elles pretendiam prejudicar o trabalho dos outros 

companheiros, propondo a ‘gréve’. 

Dahi se originou o pedido de força policial para o cemiterio e a dispensa dos 

‘queixosos’, que se veem assim duplamente prejudicados, em seus ordenados 

e empregos, tão sómente por uma accusação falsa.  

 

Linden (2013, p. 195), coloca que  

 

[...] os trabalhadores subalternos podem recorrer a uma vasta gama de 

estratégias. Quais, exatamente, serão as formas de protestos usadas vai 

depender de muitos fatores, mas, em todos os casos, o poder de barganha dos 

trabalhadores tem grande peso. 

  

No caso dos coveiros, uma das estratégias que eles vão se utilizar é a imprensa 

como uma porta voz, para se justificar e contar a sua versão dos fatos. Pois “[...] a 

imprensa constitui um instrumento de manipulação de interesses e intervenção na vida 

social” (LINDEN, 2013, p. 22). Tanto por parte dos empregadores, como dos 

empregados. 

 A justificativa utilizada pelos coveiros foi a de não existência de greve e que os 

fatos da reportagem do dia 31, foi apenas um mal-entendido por parte do porteiro do 

cemitério.  

Desta forma, os trabalhadores estavam tentando inverter as relações de forças 

existentes em disputa, pois no momento que foram demitidos, a justificativa teria sido 

por causa dos protestos realizados, porém o fator de maior relevância por de trás do 

discurso é que eles eram grevistas. Trazendo duplamente um problema que precisavam 
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reverter que era a falta dos pagamentos atrasados e o estigma de grevistas. Essa dupla 

condição prejudicava a sua sobrevivência e as suas contratações em outros serviços. 

Conforme o artigo 399 do Código Penal (BRASIL, 1890), deixar de exercer uma 

profissão, ou um ofício, ou qualquer forma que ganhe sua vida, não possuindo meios de 

subsistência e domicilio certo em que habite, poderá ser decretado sua prisão por 15 a 

30 dias. 

A segunda justificativa refere-se à questão salarial, um ponto que a pesquisadora 

Costa (2014, p. 61)
6
, nos coloca que “[...] a respeito de parte das greves da década de 10 

e mesmo de 20, um dos principais fatores que as motivava era a reivindicação por 

pagamentos atrasados”. Assim, as diversas dificuldades econômicas que a cidade estava 

passando levaram a uma situação explosiva, e a gerar mais material inflamável. 

Observando que estes trabalhadores estavam lutando para assegurar a sua 

condição de assalariamento, levados por uma “insegurança estrutural”, causada pelas 

diversas pressões que estavam passando, principalmente com o atraso dos pagamentos 

de suas despesas e de sua própria sobrevivência, vemos que o principal ponto de sua 

reivindicação era que fosse pago pelo menos um mês dos quatro que estavam devendo a 

eles. Pois, nesta “[...] sociedade capitalista, a retirada dos meios de subsistência das 

mãos dos trabalhadores significa constrangê-los a acharem estratégias para lidar com a 

aguda incerteza diária.” (SAVAGE, 2004, p. 33)
7
. 

 

 

Greve e tumulto - o caso dos funcionários da limpeza pública 

 

Outro episódio que marca esse ano é a paralisação dos funcionários de limpeza 

pública da cidade que se inicia em 10 de fevereiro de 1914 e tem seu desenrolar até o 

dia 14 de junho de 1914. Assim como os coveiros, o que motivou esse movimento de 

trabalhadores foi a falta de pagamento, que já se encontrava em atraso há seis meses. 

Como noticiado no Jornal do Commercio (1914, p. 1)8: 

 

                                                           
6
 COSTA, Francisca Deusa Sena da. Quando viver ameaça a ordem urbana: trabalhadores de Manaus 

(1890-1915). Manaus: Valer; Fapeam, 2014. 
7
 SAVAGE, Mike. Classe e história do trabalho. In: BATALHA, Cláudio H. M.; SILVA, Fernando 

Teixeira da; FORTES, Alexandre (Org.). Cultura de classe: identidade e diversidade na formação do 

operariado. Campinas, SP: Unicamp, 2004. 
8
 JORNAL DO COMMERCIO. Manaus: p. 1, 10 fev. 1914. 
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Hontem, seria pouco mais das quize horas, quando fomos surprehendidos em 

nossa redac- do dos serviços da limpeza publica: era o pessoal encarregado 

dos serviços da limpeza publica da cidade em visita collectica ao JORNAL 

DO COMMERCIO. 

De que se trataria – perguntamos nós, admirados. 

Por acaso, uma manifestação de gréve? 

 

Como anteriormente, a primeira ideia que o jornal faz do movimento é a de 

grevistas, tentando logo de início estigmatizar os trabalhadores e tentar desmobilizar o 

movimento. Porém, nesse caso a situação foi inversa, os trabalhadores do serviço 

público foram ao meio de comunicação de maior alcance do período para poder se 

fazerem ouvir sobre suas dificuldades de sobreviver, se utilizando do mesmo 

mecanismo que os patrões se utilizam para denegrir a imagem do trabalhador quando 

requer seus direitos. 

Porém, em seguida, eles abrem o parêntese para a fala dos trabalhadores: 

 

Aquilo ainda apenas um protesto nas ruas, perante os órgãos da opinião, a 

imprensa, protesto justíssimo, calmo e refleetido. Paes de família, na sua 

maioria... em seus lares o vintém para acudir as primeiras necessidades. 

Debaldo haviam até agora appelado para, já não diziam a obrigação, mas a 

caridade dos srs. Contractantes: os dr. Manoel Bretislao de Castro Junior e 

Jorge dos Santos. E explicavam, conformando-se: que podiam elles fazer? A 

intendência não lhes pagava! (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1). 

 

Apresentando assim a comissão formada pelos três turnos que tinha como 

principais interlocutores os senhores Antenor Ferreira dos Santos, que era o chefe do 

forno crematório, Flavio de Albuquerque, chefe do serviço da noite e Manoel Gonçalves 

Lopes, chefe do serviço da cocheira, que ainda segundo o jornal estava composto de 

cerca de quarenta
9
 trabalhadores, todos eles empregados na limpeza pública. Como nos 

mostra a fotografia tirada pelo jornal. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Turma do forno: Antonio Ferreira dos Santos, Fulgencio de Souza, José Lama, Francisco Lisboa, 

Raymundo Florencio, Alexandre Mathias, Joaquim Ferreira, José de Souza, Vicente Gomes, Antonio 

Alves, Preciliano Quebra, Jayme dos Santos e Joaquim Lima. Turma da Noite: Flavio de Albuquerque, 

Nicolau Silvino, Vicente Silvino, José Galão, Severino Rufino, Francisco Marmore, Januario Novelino, 

Paschoal Novelino, Francisco Casanova, João Pedro e Miguel Romano. Turma da Cocheira: Manoel G. 

Lopes, Antonio Alves, Henrique da Costa, Antonio Brandão, Manoel Pêra, Antonio Augusto, João de 

Oliveira Dantas, Raphael Spenido, Raymundo Souza, Bernardino Cabral, Alfredo Lopes, Francisco dos 

Santos, Evaristo Conde, Antonio Rodrigues e Francisco dos Santos. 
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Figura 1 - Grupo de trabalhadores encarregados da limpeza pública 

Fonte: Jornal do Commercio (1914). 

 

A imagem nos mostra um grande número de pessoas, que segundo o jornal, fazia 

parte do grupo de trabalhadores encarregados da limpeza pública, tendo como destaque 

a presença de pelo menos três menores que se encontram no centro da foto. 

Como no caso abordado dos coveiros novamente os manifestantes tentam se 

afastar desta questão de ser grevistas, colocando que naquele momento estavam ali 

somente fazendo um simples protesto e dando um aviso aos meios de comunicação e 

também a cidade sobre as dificuldades que estavam passando com a falta de pagamento 

e o descaso da firma que os contratou. Buscando uma legitimação do ato reivindicatório 

que estavam propondo, caso não fosse atendida suas reivindicações. 

Outra situação que vem à tona com o caso da limpeza pública é a dificuldade 

que muitas das firmas que prestavam serviço à cidade tinham para pagar os seus 

funcionários, principalmente aquelas que recebiam da intendência municipal. 

 

O dr. Bretislau, sobretudo, lamentava, amargurado e condoído, a sorte delles, 

a situação de infinitas difficuldades em que se encontravam. O remédio é que 
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não podia dar, simplesmente pela impossibilidade material de não ter o 

dinheiro para isso. A intendência, só a intendência, a culpada pelas suas 

amarguras, pelo caso do atrasos. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1). 

 

Como já havia sido comentado mais acima, foram devido a estes fatores que os 

trabalhadores da limpeza pública deflagraram esse movimento, como forma de protesto 

sobre suas dificuldades, e “o protesto apenas e não a declaração de greve”. E estariam 

aguardando até o dia quinze desse mês para receber, pelo menos um mês de pagamento. 

“Caso não se faça o pagamento, caso a intendência não se mova, a greve, nessa data, 

será um facto.” (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1). Mostrando-nos que este 

movimento já estava bem mobilizado e preparado para uma possível greve e 

possibilitando visualizar que o protesto idealizado pelos funcionários da limpeza 

pública teria um grande poder de barganha, pois além de agirem de forma direta 

pressionando as partes em conflito, também tinham em grande medida uma força 

simbólica. Principalmente quando foi estampada na primeira página do jornal a foto dos 

trabalhadores que participaram deste ato em frente da redação do Jornal do Commercio. 

O que a princípio poderia servir como uma prova contra os trabalhadores que 

participaram do movimento, ganha outro sentido, enfatizando um cenário de união e 

força dessa categoria contra todas as adversidades que estavam passando e que 

poderiam passar. 

É nesse sentido que percebemos que há uma consciência de que a greve nesse 

caso seria utilizada como o último recurso, pressionando assim, as forças políticas da 

cidade a se mobilizarem para tentar resolver essa situação, como nos coloca Bourdieu 

(2003, p. 263), que  

 

[...] antes do mais que a greve só assume o seu sentido se a restituirmos no 

campo das lutas do trabalho, estrutura objectiva de relações de força definida 

pela luta entre trabalhadores, cuja arma principal constitui, e empregadores, a 

par de um terceiro actor – que talvez o não seja – o Estado. 

 

E estas relações de forças ficam mais visíveis quando o jornal publica as 

respostas tanto da Intendência Municipal, como da empresa contratante. 

 

Não cabe á superintendência municipal culpa alguma por tal atrazo. Os ex-

contractantes estão pagos, pela municipalidade até setembro do anno findo, 

isto é, integralmente nos mezes anteriores e, neste, de oito contos de réis, por 

conta. 

Se há, pois, o atrazo de seis mezes não é á esta superintendência que compete 

a responsabilidade do caso, mesmo porque na actual gestão municipal se 
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contractante foi já entregue a quantia de 10.000s000. – José Tapaós, 

secretario
10

. 

[...] A nossa firma não deve a estes empregados 6 mezes, nem tão pouco tem 

a Intendencia todos estes mezes de atrazo. 

Somos responsáveis unicamente pelo activo e passivo da Empreza do mez de 

novembro para cá, pois os mezes de setembro e outubro são ainda de 

responsabilidade de Soares & Maia. 

[...] No nosso escriptorio nunca deixamos de attender aos nossos empregados 

com o carinho, não commum em taes condições, todos aquelles que aqui 

veem, levam dinheiro por conta ou ordem para a taberna fornecer-lhes 

mercadorias. Podemos mesmo garantir que não há um só empregado que não 

tenha obtido alguma cousa por conta dos mezes vencidos. 

A nossa firma a Intendencia deve os mezes de novembro, dezembro e 

janeiro: nós ao pessoal, devemos pequena parte de novembro e alguns e aos 

despedidas nada devemos. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1)
11

. 

 

Ambas as declarações tentam se isentar sobre quem ficaria responsável por 

resolver a questão salarial dos trabalhadores, visto que os declarantes colocam a culpa 

na antiga firma responsável pela limpeza pública, assim como declaram que não devem 

nada aos trabalhadores, porém na declaração dada pela firma de Castro & Santos, 

afirmam que a intendência está devendo a eles os meses de novembro, dezembro e 

janeiro e os mesmos também devem parte de alguns meses aos trabalhadores, se 

contradizendo em suas falas. 

Porém a situação permanecia indefinida, pois, o jornal não noticiou nenhum tipo 

de acordo existente e nem se ocorreu nos dias que se seguiram a greve o que os 

trabalhadores haviam ameaçado fazer se não fosse sanada pelo menos um mês de 

salário. 

No entanto, no final de março, voltam a surgir os mesmos personagens 

esclarecendo algumas situações que ocorreram, porém desta vez não mais como uma 

ameaça de greve e sim propriamente a greve.  

 

Há bem pouco, houve uma ameaça de greve, a tempo evitada, por parte do 

pessoal encarregado do serviço da limpeza pública. 

Satisfazendo em alguma cousa as exigências dos reclamantes, a Firma Castro 

e Santos, constractantes do mesmo serviço, pagou-lhes o primeiro mez deste 

anno, com a declaração peremptória de nada poder azer quanto aos atrazados 

do anno anterior. Um sentimento de geral mal-estar, de irritação, de 

pronunciado desgosto, içou roendo assim o coração dos prejudicados, 

prompto a explodir ao primeiro momento. (JORNAL DO COMMERCIO, 

1914, p. 1)
12

. 
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Esta primeira parte do artigo do jornal nos mostra que foram acertados parte das 

reivindicações que os trabalhadores queriam que fosse o pagamento de pelo menos um 

mês de seu soldo, porém a negociação ficou por aí, pois não ocorreu o pagamento dos 

outros meses que ainda estava sendo devido. Segundo Lindem “[...] as greves dependem 

tanto da motivação subjetiva dos grevistas em potencial quanto da oportunidade 

material de implementá-la.” (LINDEN, 2013, p. 207).  

Sobre a motivação subjetiva de se organizar e participar de uma greve segundo 

Lindem, implicaria na combinação de três critérios: os problemas, o estopim e as 

reivindicações. Vimos que os problemas foram os constantes atrasos nos pagamentos 

dos trabalhadores da limpeza pública. O estopim a quebra do acordo de pagamento. E as 

reivindicações seriam o pagamento do restante dos salários em aberto. Como consta na 

continuação do artigo do jornal. 

 

Decorreu o mez de fevereiro e março está prestes a findar, não recebendo o 

pessoal a importância de seus ordenados, três mezes ao todo, segundo nos 

informam. 

Eis que, na manha de hontem, deixou de se realizar a tarefa do arrecadamento 

do lixo, visto como, de véspera, dando vazão ao seu descontentamento, havia 

os conductores de carroças e caminhões arrancado aos vehiculos em numero 

de dezoito as porcas dos parafuzos respectivos. 

Assim, logo á noite, tendo de sahir o caminhão destinado ao apanhamento do 

lixo da varrição geral, verificou com surpresa o encarregado desse serviço 

especial que lhe faltavam as alludidas peças, impossibilitando por esta forma 

o carro do necessário movimento. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 

1)
13

. 

 

Como vemos agora, que a dívida que era colocada de seis meses, caiu para três, 

porém mesmo assim, ainda não havia sido paga até o dia 27 de março de 1914. O que os 

levou a agirem diretamente com a paralisação dos seus serviços neste dia. 

Diferentemente do que havia ocorrida no mês de janeiro, onde eles haviam criado um 

canal de comunicação através da imprensa para negociar e resolver esses problemas. 

E para que não houvesse nenhuma possibilidade de que outros trabalhadores 

assumissem os seus lugares, eles sabotaram as carroças e os caminhões que se 

encontravam no pátio da firma, demostrando a presença de uma organização, assim 

como uma estratégia para conseguir desmobilizar os empregadores, caso utilizassem 

trabalhadores dispostos a furar a greve em andamento. 
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Avisados do facto anormal os empresários Castro e Santos, entraram elles a 

agir, sendo, porem, em absoluto desconhecido o paradeiro dos trabalhadores. 

Adheriram immediatamente aos seus collegas de officio, os varredores e 

trabalhadores de carrinhos de mão, pelo que, suspensa a obra de asseio da 

cidade, bem triste seriam hoje as nossas condições se não fossem as boas 

chuvadas cahidas hontem por toda a manhã. 

Constou-nos, á ultima hora, que os paredistas só voltarão aos trabalhos, caso 

lhes paguem a metade dos seus salários a receber. (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1914, p. 1). 

 

Nesta situação que se encontra os trabalhadores, a greve se tornou “[...] o 

instrumento principal de luta porque uma das únicas armas das quais eles dispõem é 

precisamente a retirada do trabalho” (LINDEN, 2013, p. 270), em um primeiro 

momento uma retirada parcial, como ocorreu no mês de fevereiro e também neste mês 

de março com apenas a participação dos lixeiros, vindo a acontecer à retirada total, com 

as adesões dos varredores, e dos trabalhadores de carrinhos de mão. 

Contudo no dia seguinte ao movimento grevista começou as movimentações por 

parte dos proprietários da firma em tentar fazer retornar ao trabalho. 

 

[...] na nossa edição de hoje, o que se passou sobre a greve e os grevistas 

durante o dia, o acordo ou a especie de acordo a que elles chegaram e a 

prosecução dos trabalhos da limpeza pública. 

Resalvando as suas responsabilidades no caso e nas consequências delle 

advindas e por advir, dirigiu logo muito cedo, o dr. Bretislau M. de Castro 

Junior ao chefe da Communa o oficio seguinte: - ‘Bretislau M. Castro Junior, 

contractante do serviço de limpeza pública e particular, vem communicar a v. 

s.ª que, desde hontem, os empregados desta empreza se manifestaram em 

greve pacifica, apossando-se apenas de peças que impedem a locomoção dos 

carros da collecta e transporte do lixo. – Aproveito o ensejo para apresentar a 

v. s.ª etc.’. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1)
14

. 

 

Observando que nas explicações dadas pelo proprietário eles não colocam os 

motivos que levaram a greve dos trabalhadores, apenas que estavam em greve e que 

estavam de posse de algumas peças responsáveis pelo funcionamento do transporte 

responsável pela coleta. Em resposta a esse oficio a superintendência, julga que a “[...] 

empresa deva procurar os meios ao seu alcance a fim de cumprir o contrato que tem 

com a municipalidade que, diante do caso, tomará as providencias que o mesmo 

requer.” (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1)
15

. 

Colocando desta forma um ultimato aos donos da empresa que são somente eles 

os responsáveis por essa situação e que eles deveriam resolver isso o mais rápido 
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possível para normalizar o sistema de coleta de lixo e da limpeza da cidade. E o que 

concerne aos deveres da superintendência eles tomariam as providências. 

Desta forma a autoridade municipal comunicou ao chefe de polícia sobre os 

fatos que estavam ocorrendo, como nos relata o jornal. 

 

[...] Em officio de hoje datado, o contractante do serviço de limpesa publica e 

particular participou-me que se manifestaram em gréve os empregados dessa 

Empreza, referindo-me também que elles se apossaram de peças que 

impedem a locomoção dos carros da collecta e transporte do lixo. Este facto 

póde ser o começo de acontecimentos mais graves e, assim, solicito da 

criteriosa e corecta auctoridade de v. exa. As necessárias providencias no 

sentido de ser guardado por força publica o forno de incineração, bem como 

garantindo a pessoa que tiver de executar o serviço, ora paralýsado. A 

superintendência, desde que teve conhecimento do caso, iniciou as 

providencias que lhe compete tomar, devendo hoje assentar uma resolução 

definitiva sobre o serviço, do que participará a v. exa. Para effeito das 

devidas medidas policiaes. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1)
16

. 

 

No discurso utilizado pela municipalidade, já percebemos um tom diferenciado 

sobre a questão desse enfrentamento. Principalmente quando eles solicitam do chefe o 

apoio da força policial para garantir a ordem e a proteção do forno de incineração. Pois 

no momento que lhes foi relatado que eles retiraram algumas peças e que ficaram em 

sua posse as autoridades viram uma possibilidade de tumultos, podendo chegar a um 

enfrentamento físico com os manifestantes. 

Bourdieu e Lindem nos colocam que os trabalhadores possuem outras armas 

além da greve, para esta situação podemos presenciar a questão da força física, não seria 

bem o embate direto, porém, como ocorreu à retirada das peças, levou as autoridades a 

imaginar, a possibilidade de um confronto físico com os grevistas, gerando também 

como uma violência simbólica, pois devido à ação das retiradas das peças gerou reações 

fortes por parte das autoridades. Ocorrendo também uma afirmação da coesão do grupo, 

com a adesão de outros trabalhadores da limpeza pública, como já citado acima. 

Certos que os trabalhadores não retornariam facilmente ao trabalho, sem o 

pagamento dos meses atrasado, os donos mandaram “[...] procurar um, ao menos, dentre 

os grevistas, afim de com ele se entender a respeito, em nome da empresa.” (JORNAL 

DO COMMERCIO, 1914, p. 1)
17

. Buscando assim uma ponte de ligação entre os 

empregadores e trabalhadores que lhes ajudassem a fazer os outros trabalhadores a 

retornar ao trabalho, observando que não havia uma liderança identificável. 
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Assim, cerca das dezesseis horas, attrahindo ao local extraordinário número 

de curiosos, compareceram, em sua maioria, os paredistas ao escriptorio da 

empreza, á rua Demetrio Ribeiro. 

Um da multidão reclamante, usando então da palavra, em termos simples, 

mas claros e verdadeiramente commovedores na essência das dolorosas 

verdades expostas, explicou e justificou perante os contractantes e o público 

alli presente a gréve e os seus fins justos e pacíficos. 

Respondeu, visivelmente emocionado o dr. Bretislao, aconselhando-lhes 

calma, prudência e reflexão no momento; tratou das difficuldades de ordem 

econômica e financeira que atravessa o município, ponderou que em breves 

dias um novo gestor effectivo estaria á frente dos negócios da communa, só 

elle podendo no caso tomar umas tantas deliberações e medidas, pelo que 

todos deveriam aguardar, confiantes e esperançosos, a sua posse próxima; 

concluiu, garantindo, que por estes oito ou dez dias, empenharia todos os 

esforços para que a intendencia effectuasse qualquer pagamento em favor 

delles, naquillo a que tinham absoluto direito, o recebimento dos seus 

salários. 

Os operários da limpeza pública satisfizeram-se com as declarações do dr. 

Bretislau de Castro Junior. 

Assentaram todos em reencetar os trabalhos á noite e durante a mesma 

executar o serviço em turmas dobradas, de maneira a mais completa, içando 

tudo perfeitamente normalizado. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 

1)
18

. 

 

Após os discursos emocionados tanto por parte dos trabalhadores, que 

provavelmente foi o procurado pelos donos da firma, para servir de mediador. Assim, 

como o discurso proferido por Bretislao Castro, os trabalhadores retornaram no mesmo 

dia aos seus serviços, percebendo uma desmobilização muito rápida do movimento e o 

aceite muito rápido das justificativas, com apenas uma garantia de que a intendência 

pagasse a firma nos próximos oito a dez dias eles poderiam ser pagos. E novamente a 

firma empurrando a culpa dos atrasos para a intendência. 

A calmaria sobre os trabalhadores da limpeza iria durar até meados de junho, 

quando na edição do Jornal do Commercio (1914, p. 1) de 14 de junho sai com uma 

nota na primeira página “[...] o pessoal da limpeza pública da cidade fez hontem uma 

espécie de sussurro de gréve”, quando acorreu duas prisões em referente ao desenrolar 

dos episódios do dia 13, como nos relata o jornal. 

 

Seriam quatorze horas desta tarde de sabbado, que passou, quando 

empregados do serviço da limpeza pública, em número de vinte e seis, 

compareceram ao escriptorio da firma Castro e Santos, á rua Demetrio 

Ribeiro afim de receberem, como de costume, ao fim da semana, alguma 

pequena importância por conta dos seus salários. 

Uma vez dento do vasto salão do escriptorio da empreza, foi lhes dito pelo 

Sr. Jorge Santos um dos sócios, que em virtude não haver a intendência dado 
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no dia, como de costume aos sabbados, nenhum dinheiro por conta, tivessem 

elles moderação e paciência, aguardando a próxima semana. 

Parece que por ser a data consagrada aos festejos e alegrias de Santo Antonio, 

não se quizeram conformar com a declaração peremploria e suasória alguns 

dos reclamantes mais exaltados e dahi o surgimento de protestos em voz alta, 

gritos de insubmissão, ameaças de abandono do serviço, etc. (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1914, p. 1)
19

. 

 

O discurso apresentado nos revela algumas situações, a primeira é de como era 

realizada a forma de pagamento dos trabalhadores, que nesse caso era semanal, e 

sempre pago aos sábados. Outro ponto é novamente o problema do repasse financeiro 

por parte da intendência municipal, e seus constantes atrasos. Nesta situação, não 

ocorreram declarações por parte da municipalidade sobre o fato. 

O principal ponto aqui é a reação por parte dos trabalhadores, quando Jorge 

Santos declarou que não haveria dinheiro para eles naquele momento, diferente do que 

havia ocorrido no mês de março, como uma aceitação rápida do acordo não havendo 

nem uma manifestação contaria. Neste caso, já ocorreu um princípio de tumulto por 

parte dos trabalhadores presentes. 

Levantando uma pergunta, se realmente os trabalhadores aceitaram o acordo 

firmado em março, por terem sido convencidos de que iriam lhes pagar, ou por pressões 

da força policial, que foi acionada pela municipalidade. Podemos tirar nossas 

conclusões com o desenrolar dos acontecimentos do dia 13. 

 

O facto, que se passava em cima do sobrado, chegou ao ponto de attrair as 

attenções públicas, motivando mesmo a subida de um agente de polícia ao 

escriptorio, cuja presença, por meio de conselhos, conseguiu acalmar de certa 

forma os ânimos. 

Os protestantes, pouco a pouco, se foram dispersando e retirando. 

Mas tarde, porem, já na rua uns seis lixeiros, os mais revoltados e 

insubmissos, acharam que se podiam collocar a um certo ponto, proferindo 

do mesmo palavrões inconvenientes. 

Isso deu logar a que o empregado postal Reboão Filgueiras telephonasse do 

Café dos Terriveis á segunda delegacia, communicando o facto. 

Dessa delegacia partiu immediatamente uma dilligencia, que chegando ao 

local da denuncia a penas veio a encontrar dois dos taes, o hespanhol de 

nome Raphael Espindola e o lusitano Joaquim Monteiro. 

Ambos foram presos. (JORNAL DO COMMERCIO, 1914, p. 1). 

 

Como se pode perceber que a passividade não era algo de características dos 

funcionários da limpeza pública. Que houve a necessidade da intervenção de um agente 

da polícia, para resolver a situação que estava ocorrendo no escritório da firma. Mesmo 

eles se dispersando muitos ainda ficaram insatisfeitos com a situação como foi 
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apresentado pelo jornal, gerando a prisão de dois lixeiros, o espanhol Raphael Espindola 

e o lusitano Joaquim Monteiro. 

 

 

Considerações finais 

 

Podemos perceber que muita das reivindicações dos coveiros e dos trabalhadores 

da limpeza pública, tinham como centro a questão da falta de pagamento, por parte das 

empresas prestadoras de serviço. Demonstrado as dificuldades de manutenção dos 

serviços na cidade. Porém este fato não tira a falta que as empresas, assim como o 

município tinham com os trabalhadores, que dentre estes era o que passava por maiores 

dificuldades. 

Mesmo com o discurso ligados aos segmentos mais altos da sociedade o Jornal 

do Commercio, passou parte dessa dificuldade vivida pelos trabalhadores, assim como 

os mecanismos encontrados por eles, para tentar sobreviver na cidade. Dentre esses 

mecanismos encontramos a busca de um canal de diálogo entre os trabalhadores e os 

empregadores através da imprensa, buscando manter relações com o público em geral, 

buscando assim um possível apoio da opinião pública para sua causa. 

Por isso as constantes tentativas de se desvencilhar da questão da greve, pois 

desta forma os afastariam das chamadas classes perigosas, colocando muito mais 

barreiras para conseguir alcançar seus objetivos. Porém sempre deixando claro que se 

tivesse necessidade a greve seria uma realidade, fato este ocorrido. 

Demonstrando assim, que tanto os coveiros, como os funcionários da limpeza 

pública, tinham alcançado um grau de experiência que lhes garantia lutar por seus 

direitos usando diversos recursos ao seu favor, assim como os estivadores, tipógrafos e 

outras categorias que já vinham em constantes embates por melhorar suas condições de 

vida e trabalho dentro da cidade de Manaus. 
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O estudo que apresentamos neste artigo tem como objetivo traçar alguns 

caminhos que os carregadores de bagagens e mercadorias têm constituído na área 

portuária chamada Manaus Moderna, demarcando espaços e experiências de 

sociabilidade, vivendo em meios adversos, sobrevivendo às dificuldades que 

enfrentaram e enfrentam no cotidiano de trabalho
1
. 

A área portuária chamada Manaus Moderna possui centenas de trabalhadores em 

diversas atividades: vendedores ambulantes, feirantes, trabalhadores das embarcações, 

cozinheiras, catraeiros, dentre tantos outros trabalhadores e trabalhadoras que fazem do 

Porto o local para se ganhar a vida. É nesse universo de trabalhadores que os 

carregadores de bagagens e mercadorias estão inseridos, oferecendo seus serviços aos 

passageiros, a outros trabalhadores do Porto e, aos donos de mercadorias que chegam e 

partem nas embarcações. Incitou-nos à pesquisa saber como os carregadores, que estão 

presentes nestas áreas foram constituindo a vida de trabalho e sociabilidade, 

permanecendo em meios tão adversos, onde é difícil e demorado surgir resoluções para 

os problemas que vão surgindo nesse cotidiano de trabalho. 

O conhecimento sobre a área da portuária e os carregadores das bagagens e 

mercadorias foi possível através das notas lançadas pelo Jornal A Crítica que fazem 

referências aos próprios trabalhadores da carga na Manaus Moderna, dos projetos do 

Governo Municipal para área portuária e para os trabalhadores. Com relação ao Jornal, 

nos aproximamos da perspectiva de Heloísa Faria Cruz, quando menciona as 

demarcações políticas em torno dos projetos urbanos e sociais e a caracterização 

generalizante dos trabalhadores postos como desorganizados, violentos, no qual tenta 

incidir para a marginalização do espaço e dos trabalhadores, no nosso caso, os 

                                                           

 Professora de História da Rede Particular de Ensino Fundamental e Médio em Manaus. Recentemente, 

pesquisa para a Procuradoria da República no Amazonas a História da Instituição no Amazonas para a 

constituição do Memorial Online. A autora é graduada em História pela Universidade Federal do 

Amazonas em 2012 e, pós-graduada em História pela mesma Instituição em 2016.  
1
 Pesquisa defendida no Programa de Pós-Graduação em História com o título: Entre memórias: as 

experiências de carregadores e carregadoras da Estação Hidroviária de Manaus (Roadway) e Manaus 

Moderna (1990-2014).  
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trabalhadores no Porto (CRUZ, 2007)
2
. 

Outras fontes como: leis em torno da atividade de carregador, estatuto do 

Sindicato dos Carregadores de Bagagens do Porto de Manaus que está nas dependências 

do Porto privatizado, e as próprias memórias dos trabalhadores que em entrevistas nos 

possibilitaram adentrar no complexo mundo da carga da Manaus Moderna.  

A partir das fontes orais pudemos notar de maneira mais aprofundada os 

sentidos dos carregadores para as experiências vividas no Porto da Manaus Moderna. 

Saber sobre memória nos ajudou a compreender algumas dimensões em torno das 

fontes orais que nos foram de grande valor na busca dos sentidos. O literato Portelli 

(1997)
3
 ao refletir sobre memória, a descreve como “[...] processo individual, que corre 

em um meio social dinâmico, valendo-se de instrumentos socialmente criados e 

compartilhados”. O que nos empenhamos em saber é como isso ocorria, e o que eram 

compartilhados entre os carregadores da área portuária da Manaus Moderna de Manaus. 

Williams (1977)
4
 também nos enriqueceu a compreensão em torno de cultura, 

que por ele é entendido como os “modos de viver e lutar” e, portanto, perpassa por 

todas as dimensões da prática social. O que nos influenciou em pensar sobre os modos 

de viver e lutar dos carregadores estão inseridos na lida do trabalho e em suas práticas 

de sociabilidade dentro da área urbana de Manaus.  

Um dos sentidos que partilhavam muitos carregadores é o próprio início como 

carregador de bagagens e mercadorias, pois em algumas entrevistas, os carregadores 

revelavam que o início se dava pela partilha das experiências dos carregadores mais 

antigos na inserção dos sujeitos que adentravam na atividade.  

O carregador Leandro Rodrigues da Silva, nascido em Manaus, 28 anos de idade 

na época da entrevista, casado, tem um filho, não é vinculado ao sindicato nem à 

associação, trabalha como carregador na Manaus Moderna há nove anos. Em entrevista, 

nos conta como foi a decisão de se tornar carregador de bagagens e mercadorias na 

Manaus Moderna, em 2006:  

 

No caso, foi porque eu não tinha como trabalhar no momento, e eu tinha que 

trabalhar pra sustentar minha família, eu tinha acabado de me amigar com 

minha esposa, a primeira esposa. Aí, foi o jeito! Me chamaram pra trabalhar, 

aí, eu vim trabalhar. Eu me identifiquei com os colegas, e fiquei por aqui. Foi 

                                                           
2
 CRUZ, Heloísa de Faria. PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha. Na oficina do historiador: conversas 

sobre história e imprensa. Revista Projeto História, n. 35, jul./dez. 2007. 
3
 PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexões sobre a ética na História 

Oral. Revista Projeto História, n. 15, abr. 1997. 
4
 WILLIAMS, Raymond. Marxismo y literatura. Barcelona: 1977, Ediciones Peninsula. p. 17-26. 
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seu Antônio Simões, eu nunca mais vi ele. Aí, ele me chamou, eu vim. Eu 

trabalhei um ano com ele, depois, comecei a trabalhar por conta própria 

também. Ele me ensinou como trabalhar, como ver o serviço. Aí, eu me 

aprimorei, e segui por conta própria. (Informação verbal)
5
. 

  

Outro entrevistado, seu José Ribamar de Oliveira Lopes, nascido em Imperatriz 

no Estado do Maranhão, morador do bairro Piorini, na Zona Norte de Manaus e 

vinculado ao Sindicato dos Carregadores, nos conta seu início como carregador na área 

portuária da Manaus Moderna: 

 

Eu trabalho de pedreiro. Trabalhei ali na Beneficente Portuguesa, trabalhei lá, 

trabalhei na Ponta Negra. Trabalhei num bocado de coisa aqui... de pedreiro e 

pintor. Aí eu fui acidentado também. Aí, eu fui acidentado da minha vista, 

que eu não enxergo. Aí eles me encostaram, a firma me encostou, certo. Aí 

eu fui trabalhando, né! Aí, só pegando o que vem, né! E é pouco, é melhor a 

pessoa ficar fazendo um bico por ali, tal. Agora, pra trabalhar de pedreiro 

num trabalho mais, porque quando pega o pó, que vem assim (próximo ao 

rosto), eu num consigo dormir, começa a coçar e doer. Aqui tem quatro anos 

que eu trabalho de carregador com os colegas daqui. (Informação verbal)
 6
. 

 

O carregador Alcebíades Pontes, nascido em Parintins e que na época da 

entrevista tinha 21 anos, vinculado ao Sindicato dos Carregadores, conta o motivo que 

lhe aproximou da atividade, denotando o desejo de poder trabalhar e ter tempo para 

estudar no curso superior:  

 

Eu tô aqui desde esse ano, né! Em fevereiro, dia 14, exatamente. Meu pai é 

carregador, aí ficou mais fácil pra mim vir trabalhar aqui. É porque como eu 

queria conseguir uma vaga na Faculdade e ele me apoiou e, pra não ficar 

pesado pra ele, e por mais que eu seja bolsista e tenha que pagar a metade, 

então eu disse: ‘Pai, eu tô indo trabalhar com senhor’. Então eu consegui uma 

vaga e tô aqui. 

Eu fiz alguns cursos profissionalizantes, só que eu não gostei da área que era 

administrativa, então eu também não trabalhei digamos assim porque eu não 

gosto de receber ordens, e com esse meu jeito eu preferi conseguir um 

trabalho como autônomo. (Informação verbal)
7
. 

 

Ao trabalharmos com o período a partir da década de 1990 denotamos que 

quadro político-econômico vigente, qual seja, o neoliberalismo após sua introdução nos 

trouxe uma série de caracterizações em torno do mundo do trabalho, onde o Estado 

aparece como fio condutor de novas normatizações das leis trabalhistas, e ajustes na 

                                                           
5
  Entrevista concedida por Leandro Rodrigues da Silva, em 29 jan. 2015, no interior do Mercado 

Adolpho Lisboa, em Manaus-AM. 
6
 Entrevista concedida por José Ribamar de Oliveira Lopes, em 20 jun. 2011, no interior da feira 

improvisada ao lado do Mercado Adolpho Lisboa, em Manaus-AM. 
7
 Entrevista concedida por Alcebíades Pontes, em nov. 2011, em Manaus-AM.  
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economia capitalista. O Neoliberalismo é excludente, se direciona na reorganização do 

capital, onde o menos importante é o bem-estar dos trabalhadores - inclusive, uma das 

pautas do neoliberalismo é o enxugamento dos postos de trabalho, demissões e 

frouxidão na legislação trabalhista. 

A onda de desempregos e de exclusão dos trabalhadores de postos de trabalho 

tornava possível que os mesmos trabalhadores buscassem novas formas de conseguir 

ganhar a vida, ao menos por um tempo, enquanto não arrumavam empregos que 

pagassem um salário fixo e tivesse alguns benefícios. Entre os carregadores, algumas 

vezes o desemprego em setores que tinham se especializado era o fator que os fazia 

buscar por outras atividades, no entanto, outras direções, que não o desemprego, são 

mencionadas pelos carregadores e a carregadora que nos cederam entrevistas.  

Dona Rosângela Vieira Furtado, hoje com 38 anos, é solteira e tem uma filha de 

16 anos. As duas moram numa casa alugada no bairro de Santa Etelvina, Zona Norte da 

cidade de Manaus. Ela trabalha como repositora numa distribuidora de bombons, 

localizada na Praça dos Remédios e nas horas vagas do seu trabalho como repositora 

trabalha como carregadora
8
, 

 

Eu sou repositora, mas eu faço de tudo. Eu entrego nos barcos, eu entrego nas 

bancas, vou entregando onde é pra entregar. Eu carrego umas caixas na loja, 

pros clientes nos seus carros. Quando é muito (carga) eu levo no carrinho, 

mas quando é um pouco menos, é no ombro mesmo. Eu sempre gostei disso, 

sempre gostei dessa área de carregar peso. Eu entreguei meu currículo no 

SINE (Sistema de Nacional de Emprego)
9
 e me chamaram pra essa loja. 

                                                           
8
 O pedido de dona Rosângela foi de que não identificássemos a loja em que ela trabalha. Nosso encontro 

com dona Rosângela foi uma feliz coincidência, pois já havíamos tentado contato com outra carregadora, 

dona Eliseth que é sindicalizada no Sindicato dos Carregadores e Transportadores de Bagagens do Porto 

de Manaus, com sede na Estação Hidroviária de Manaus (Roadway), que não concedeu entrevista, mesmo 

que por muitas vezes tenhamos entrado em contato com ela, solicitando a entrevista, ressaltamos que 

dona Eliseth quase nunca tem tempo sobrando no porto, visto que ela toma conta também, de uma barraca 

de bebidas e toma conta de carros que estacionam próximo às margens do rio Negro. Enquanto 

esperávamos seu Antônio Carlos de Lima, um dos nossos contatos e facilitadores para entrarmos em 

contato com outros carregadores (ele também carregador), dona Rosângela descansava de um serviço de 

transporte de uma carga de um de seus clientes. Ela sentada ao lado, enquanto esperava seu Antônio ter 

tempo para conversar, ela já observando o que eu queria perguntou, “Você tá fazendo pesquisa?”, 

observando os trajes que ela vestia, e a cinta usada para proteger a coluna, me pus a perguntar, “A 

senhora é carregadora?”, ela responde, “sim”. Com entusiasmo, começamos a conversar sobre o porto, 

e sobre os carregadores, e em entrevista cedida ela nos revela parte de sua trajetória de trabalho em vários 

lugares. 
9
 Instituído pelo Decreto n° 76. 403 de 08 de outubro de 1975, tem como objetivos buscar a inclusão do 

trabalhador no mercado de trabalho. Esse sistema é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

(MET)/ Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SSPE)/ Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (CODEFAT). Em Manaus está sob responsabilidade da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social 

 (SEMTRAD). O SINE MANAUS proporciona serviços gratuitos à população, visando melhorar as 

condições de colocação, permanência ou recolocação do trabalhador ao mercado de trabalho, 

desempenhando as seguintes funções: Cadastro dos trabalhadores; Orientação dos trabalhadores; 
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Antes eu trabalhava como montadora, no Distrito Industrial. Eu sempre 

trabalhei no Distrito, pegava 4h da manhã e ia até 17h, tinha intervalo, ia até 

cinco, aí eu saía e pegava a rota que circulava bastante até chegar em casa. 

Trabalhava como montadora, mas também de serviços gerais, tudo pra mim é 

serviço. 

Aqui eu trabalho repondo, subo, desço escadas. Se não tem ninguém pra 

entregar, eu digo que eu vou, vou ali na beira. A senhora ganha alguma coisa 

fora do seu salário? Quando eu carrego na beira nos descansos, eu ganho 

dez, cinco, principalmente sábado e domingo, tem dia que eu faço trinta, 

cinquenta, mas eu ganho. (Informação verbal, grifo nosso)
10

.    

 

As narrativas dos carregadores evidenciam a multiplicidade de caminhos que os 

levaram a optar pelo trabalho de carga e descarga naquela espacialidade. O exercício de 

lembrar o início de suas trajetórias na área portuária nos possibilitou observar que nem 

todas as trajetórias são criteriosamente iguais. O universo dos carregadores é bastante 

heterogêneo e comporta diferentes interesses, valores e concepções, e ainda que possam 

convergir a um denominador comum da carga e descarga, há também muitos pontos de 

divergência entre os mesmos. 

Ao encontro das divergências, a força física que os carregadores citam como 

fator necessário para o exercício da atividade aparece como um aspecto que gera 

algumas confusões entre os carregadores e carregadoras, e aquele que solicita seus 

serviços. O historiador Silva (1995)
11

, sobre os trabalhadores da estiva
12

 no Porto de 

Santos, relata que havia uma constituição entre eles que consistia em atribuições de 

força, agressividade e afronta física, que se tornavam símbolos de condutas e conflitos 

entre os trabalhadores do porto, valores que se estendiam, também, entre estivadores e 

aqueles responsáveis por outras atividades no porto, como os feitores. Esses valores 

dentro do mundo do trabalho portuário, segundo Silva (1995, p. 34-35), criavam 

                                                                                                                                                                          
Intermediação de mão de obra; Pessoa com deficiência; Qualificação profissional; Telecentro; Seguro 

desemprego formal; Seguro desemprego do Pescador Artesanal e Emissão de CTPS. O SINE MANAUS 

está localizado na rua: Floriano Peixoto, n 134. Centro. sine.manaus.am.gov.br   
10

 Entrevista concedida por Rosângela Vieira Furtado, em out. 2012, em Manaus-AM. 
11

 SILVA, Fernando Teixeira. A carga e a culpa: os trabalhadores da cidade de Santos no entre guerras. 

São Paulo: Prefeitura Municipal de Santos; Hucitec, 1995. Edição comemorativa dos 450 anos de Santos. 
12

 Os estivadores têm uma identificação diferenciada dos carregadores, pois os estivadores estão 

relacionados aos trabalhos dentro das embarcações, nos porões. Os carregadores trabalham com a carga 

de mercadorias e bagagens na área externa às embarcações. A legislação trabalhista também é 

diferenciada para as duas categorias. Alguns autores mencionam os limites entre as duas categorias: 

PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte. A cidade sobre os ombros: trabalho e conflito no porto de manaus 

(1899-1925). Manaus: EDUA, 1999; SILVA, Thiago Cedrez da. Dos porões ao cais: memória da 

trajetória do Sindicato da Estiva de Rio Grande - RS nos anos de 1960 a 1970. Oficina do Historiador, 

Porto Alegre, EDIPUCRS, 2014. Suplemento especial – eISSN 21783748 – I EPHIS/PUCRS - 27 a 

29.05.2014. 
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competições e conflitos que influía na produtividade e obstaculizava relações de 

solidariedade
13

. 

Mesmo que façam a mesma atividade, a força para eles ainda está associada aos 

ganhos e a habilidade de empilhar vários quilos de mercadorias e bagagens, o que causa 

risos, piadas quando os companheiros de trabalho não possuem o atributo da força, 

como relata seu José Ribamar:  

 

Uma vez um caboco desse tava trabalhando ali, e outro colocou dois sacos de 

milho na costa dele, ele não andou, ele gritou, ‘tira ou eu jogo embaixo’. O 

outro não tirou e ele largou os sacos no chão e esparramou tudo. Vocês não o 

ajudaram? Não. Só ficamos rindo dele. Depois ele desistiu porque ele não 

aguentava. (Informação verbal, grifo nosso)
14

. 

 

Com relação ao trabalho das mulheres no porto na carga de bagagens e 

mercadorias, alguns carregadores dizem não ter muito contato com elas e aqueles que 

têm diferenciam sua atividade com a que elas fazem tomando a força quando na 

verdade se trata de gênero como um parâmetro para dividir as relações de trabalho, 

como nos fala o carregador Hulberte Carmo da Silva, conhecido como Fred: 

 

As mulheres que carregam? 

Ah! Essas não. Essas são parceiras. A gente num mexe com elas não. A gente 

bota o olho quando vem mulher bonita. 

Vocês trabalham juntos? 

Não trabalho muito com elas não... é diferente. O meu trabalho é mais pesado 

e, o delas é mais tranquilo. Eu deixo elas ganharem o dela e, eu vou ganhar o 

meu. (Informação verbal, grifo nosso). 

 

Para o carregador Fred, a diferença está no peso diferenciado que carregam as 

mulheres. A fala de Fred toma um aspecto de concessão que os carregadores fazem do 

transporte de certas mercadorias para que as carregadoras possam ganhar seu sustento. 

Considerado um trabalho tranquilo, no qual não ganham muito, os carregadores 

parecem não disputar com as mulheres as oportunidades de cargas feitas por elas
15

. Se a 

                                                           
13

 Usamos as análises de autores que têm trabalhado com estivadores, antes do processo de 

conteinerização, onde as atribuições do uso da força parecem estar presentes. Com a conteinerização, há 

uma redefinição do trabalho dos estivadores, pelo menos aqueles que trabalham no espaço portuário 

destinado ao processo de carga de contêiner, em que apreendem a utilizar as máquinas, deixando de 

trabalhar com as cargas nos ombros. Esse aspecto contribuiu para inserção das mulheres no trabalho da 

estiva, no Porto onde possui a conteineirização.  
14

 Entrevista concedida por José Ribamar de Oliveira Lopes, em Manaus-AM. Sindicalizado ao Sindicato 

dos carregadores de bagagens e mercadorias do porto de Manaus. 
15

 Na historiografia estudada sobre área portuária, mais especificamente aquela que fala da atividade de 

estivagem, atribui que as relações são mantidas a partir do que se consideram comportamentos 

masculinos, “a força”, “a virilidade”, atribuindo toda a falta desses comportamentos a fraqueza, a 
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distribuição da atividade entre os homens que carregam e as mulheres que carregam, o 

que já denota um limite posto pelos carregadores, há ainda a caracterização de que a 

carga não é lugar para as mulheres, quando mencionam, “[...] até as mulheres 

carregam” (informação verbal)
16

 ou quando dizem que “[...] o trabalho é muito 

pesado, uma mulher não vai ter saúde pra fazer o serviço” (informação verbal)
17

. 

Scott (1989, p. 21), ao refletir sobre gênero, o integra entre duas proposições: 

“[...] gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseados nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e uma forma primeira de significar as relações de poder”
18

. 

Para a autora, gênero passa por questões construídas socialmente, onde existem 

símbolos relacionados entre si que denotam como são produzidas essas construções e 

por quem nos ajudando a reconhecer que não há algo fixo dentro das discussões de 

gênero, como por exemplo, as atribuições que buscam explicar a partir do campo 

biológico ou religioso as relações sociais e comportamentos (binários) do homem e da 

mulher.  

Pensando nas atribuições de Scott (1989, p. 22) sobre discussões de gênero e 

função dos (as) historiadores (as) sobre “[...] explodir a noção de fixidade, descobrindo 

a natureza do debate ou da repressão que leva a aparência de uma permanência eterna 

na representação binária [...]”
19

, atentamos para a experiência de trabalho tecida por 

dona Rosângela na área portuária.  

Para dona Rosângela, a atividade pode ser conduzida pelas mulheres, afinal, elas 

também têm força para levantar bagagens e mercadorias, porém, por vezes, ela utiliza 

aspectos de macheza para delimitar que ela sabe o que quer quanto à atividade exercida. 

De outro modo, relaciona que as mulheres não têm oportunidades em certas atividades, 

apesar de apontar que essa realidade mudou no porto e em setores de construção civil. 

Ela ainda diz não se importar com o que pensam sobre ela carregar e apresenta 

uma postura de desconforto ao notar que é uma das poucas mulheres que trabalham na 

atividade e que, em alguns momentos durante a atividade, alguns trabalhadores acabam 

dizendo que a atividade de transporte não é pra ela:  

                                                                                                                                                                          
feminilidade. Cf. TEIXEIRA, Fernando. Operários sem patrões: os trabalhadores da cidade de Santos no 

entreguerras. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. 
16

 Mencionado por seu José Ribamar. 
17

 Mencionado por Leandro Rodrigues da Silva. 
18

 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil para análise histórica. Tradução de Christine Rufino Dabat e 

Maria Betânia Ávila. New York: Columbia University Press, 1989. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/185058/mod_resource/content/2/G%C3%AAnero-

Joan%20Scott.pdf>. 
19

 Ibidem, p.22. 
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Eu sou o que eu sou, entende! Num tem dúvida pro meu lado, aí todo mundo 

ali me admira. E eu acho que todos deveriam dar uma oportunidade pra 

muitas mulheres que querem tentar dessa forma, tem muitas que querem, mas 

tem gente que não abre as portas. 

É assim, ‘eu quero fazer isso’, eu me garanto, aí o cara diz, ‘oh! Isso aí não é 

pra ti não, mulher’. Aí pô! Eu digo logo, se eu faço isso é porque eu encaro, 

entendeu! E aí tem essa não, eu aceito tudo [referindo-se a trabalhos]. 

(Informação verbal)
20

. 

 

As relações de gênero são parte do direcionamento do cotidiano dos 

carregadores e carregadoras, de centenas de trabalhadores e trabalhadoras que estão se 

relacionando todos os dias na área portuária seja perpetuando espaços limites, ou 

aquelas que confrontam e criam as possibilidades para o exercício das atividades. E o 

confronto desses limites é essencial para novas relações construídas no mundo do 

trabalho pelas e para as mulheres, para o reconhecimento social qualitativo de seus 

trabalhos, e na constituição de lutas que prezem suas demandas.  

No nosso caso, viver entre os carregadores, solicitando entrevistas, observando o 

cotidiano de suas experiências foi essencial para notarmos inúmeras relações entre 

trabalhadores e trabalhadoras do porto. Nesse sentido, saber sobre como trabalhar o 

cotidiano foi se tornando um grande objetivo na pesquisa. A historiadora Matos (2002, 

p. 29)21 nos inspira a pensar o cotidiano enquanto categoria de análise ao propor que a 

preocupação explícita é  

 

[...] se libertar de conceitos abstratos e universais e ao mesmo tempo resgatar 

as experiências de outros protagonistas, levando o historiador do cotidiano a 

restringir o objeto analisado e desconstruí-lo no passado, o que permitiria a 

redescoberta de situações inéditas, não no sentido de apontar o excepcional, 

mas de descobrir o que até então era inatingível, por estar submerso. 

 

Essa reflexão vai de encontro com as possibilidades de construção do texto na 

época da Pós-Graduação, no sentido de trabalhar aquilo que teríamos encontrado no 

decorrer das entrevistas que são as formas em que eles caracterizam seus modos de 

diversões, encontros, lazer, que vão marcadas por suas sensibilidades e sociabilidades. 

Assim, nos momentos das entrevistas na área portuária acabaram trazendo interrupções, 

pois havia sempre um companheiro de trabalho do carregador ou carregadora que eram 

entrevistados para saber o que se tratava a entrevista. Isso implicaria talvez um desvio 

                                                           
20

 Entrevista concedida por Rosângela Vieira Furtado, em Manaus-AM. 
21

 MATOS, Maria Izilda Santos de. Cotidiano e cultura: história, cidade e trabalho. São Paulo: EDUSC, 

2002. 
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nos assuntos, mas pelo contrário, oportunizou que aprendêssemos como são as trocas de 

cumprimentos, de xingamentos, de brincadeiras, das preocupações que mantêm uns com 

os outros e, a criação de espaços de lazer. 

Um dos modos de incorporação de lazer na área portuária são os bares que estão 

espalhados por toda a área portuária. Um deles é conhecido como ponta do vento, em 

que seu Antônio Carlos solicitou que fosse a entrevista. Ali, seu Antônio solicitou uma 

cerveja e empreendeu a sua história no porto. Em entrevista ele mencionou, 

 

Rapaz, eu costumava beber mais depois do trabalho, mas tem dias que eu 

tomo remédios pras dores na coluna e nos ombros, então eu prefiro ficar mais 

na minha. Mas antes, eu bebia sempre. Depois que eu comecei a namorar 

uma moça que eu conheci, a Nelsa eu passei apassar os fins de semana em 

casa. Onde o senhor conheceu dona Nelsa? Aqui no Porto mesmo. Ela 

trabalha na cozinha de um barco e, a gente se conhecia de eu fazer trabalho 

de carga pra embarcação que ela trabalhava e aí foi acontecendo. Ela me 

acompanhava mais, a gente marcou uma vez de sair junto e, aí a gente ficou 

junto, depois de um tempo a gente foi juntar nossas coisas, foi morar. Aí a 

gente faz um churrasco, vai na casa de um dos nossos colegas aqui e, vai 

preparar uma carne e vai conversando. Até porque aí tem aquela coisa, seu 

corpo vai pedindo pra descansar e, você tem que obedecer. Hoje eu bebo 

quando posso, mas a maioria dos meninos aqui bebem e, eu fico admirado 

porque eles bebem bastante e no dia seguinte tem um pique pra trabalhar. 

Coisa que eu já não faço com frequência. (Informação verbal, grifo nosso)
22

. 

 

Seu Antônio além de revelar os modos de diversão, que com o passar do tempo 

para ele foi se modificando, ele também, menciona o namoro com dona Nelsa como 

uma relação que se deu na área portuária.  

Outro entrevistado, seu José Ribamar de Oliveira Lopes disse que adora uma 

cervejinha, uma conversa com os colegas, almoço junto com os parceiros. Inclusive, a 

primeira vez que vimos seu José Ribamar e, solicitamos a entrevista, ele pediu que o 

acompanhássemos no almoço, oferecido por ele. Quando perguntamos sobre o que ele 

fazia para se divertir menciona, 

 

Ah! Às vezes a gente sai pra beber com os colegas daqui, e gente almoça 

junto, a gente tira umas brincadeiras. Mas às vezes, eu não gosto de beber 

com qualquer um, porque a gente leva muito pino e gera confusão. Isso 

acontece muito? Vixi! Demais da conta. Tem vez que eu fui combinar de 

beber com uns colegas, aí fica todo mundo combinado de pagar uma, aí teve 

já caso de um dizer que vai ao banheiro e num volta, de mexer com as mulher 

dos outros e o segurança do lugar botar todo mundo pra fora. Assim eu não 

gosto, porque eu gosto de beber minha cervejinha e ficar tranquilo. Agora eu 

vou lá beber e, sair a base de tapa de segurança, aí num é bom, não. Por isso 

que tem vez que os caras me chama pra beber e eu não vou, porque eles dão 

pino e querem arrumar confusão, querem ficar mexer com os outros. Nisso eu 
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geralmente saio daqui, vou pra casa, durmo até umas horas, depois acordo e 

vou comer um churrasquinho perto de casa, lá no Piorini, aí bebo minha 

cervejinha. Quando sei que o cara não vai bagunçar eu vou com eles, mas 

quando um deles bagunça eu já fico de olho e, não vou na segunda vez que 

eles convidam. (Informação verbal, grifo nosso)
23

. 

 

E chama a atenção para aquilo que seu Antônio chama de levar o pino, que é 

deixar o parceiro no bar para que pague a conta sozinho, o que para seu Ribamar quebra 

as possibilidades manter proximidade, ao menos no que diz respeito às visitas aos 

bares
24

.   

Aproximando-nos da historiografia regional sobre o tema, encontramos no 

trabalhado da historiadora Leão (2014, p. 91)25 que pesquisou as relações mantidas entre 

os trabalhadores do Porto de Breves, no Marajó, nos proporciona uma explicação para 

trazer a tona as práticas dos trabalhadores,  

 

[...] ao olhar as práticas de lazer não como uma atividade marginal ou 

distração para as dificuldades cotidianas, assentada em padrões burgueses, 

mas compreender o mundo e o modo de vida de dezenas de sujeitos 

históricos que frequentam determinados espaços considerados lazer na 

cidade. 

 

Integralmente importante que pensar as experiências dos carregadores como 

formas de viver a vida, retirando a carga de marginalidade, pois estes aspectos já são 

desenvolvidos pelos discursos daqueles que pretendem organizar e distinguir o trabalho 

e os espaços de lazer. O Porto é o lugar das práticas de sociabilidade, de lazer e da 

sensibilidade, inseparavelmente. 

Foi assim que no encontro com os carregadores e carregadora que fomos 

aprendendo que todas essas experiências, inclusive durante as entrevistas. As diversas 

formas de lidarem uns com outros, por vezes, estão baseadas nas “brincadeiras” 

tomadas entre eles, como piadas e xingamentos, enquanto estão trabalhando. Muitas 
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dessas piadas ou xingamentos envolvem casamentos, conotações voltadas à orientação 

sexual ou de trabalhos que não foram executados com êxito. 

 

Às vezes, a gente passa e, sempre tem um mexendo. É assim só com os mais 

chegados. A gente às vezes fala que não tem divisão, mas tem sim, porque só 

são com as pessoas mais próximas, né! Que tipo de coisas vocês falam? Ah! 

Nossa brincadeiras é passada. Brincadeira de peão, sobre mulher. De mulher, 

da vida do outro, de futebol. Rola de tudo. Tudo que se possa imaginar [...] 

Nossas brincadeiras são tipo fazer o outro passar vergonha. Às vezes, tinha 

umas coisas sérias do porto, mas a gente torna tudo brincadeira, tem uns que 

ficam com raiva dos xingamento mais pesado, mas aqui a gente não deu 

briga. (Informação verbal, grifo nosso)
26

. 

 

Mesmo que não aparente nenhum tipo de problema para Leandro, nem sempre 

as “brincadeiras” têm as mesmas compreensões e sentidos, como ele menciona que 

ficam bravos com as piadas. 

Silva (2003, p. 150)
27

 em Operários sem patrões reflete sobre as relações dos 

portuários que denotam a “[...] masculinidade e o machismo como código moral que 

norteiam a dramatização e a ritualização dos conflitos”. Para além da força, coragem, é 

certo que no Porto de Manaus, existe também, os momentos em que essa dramatização 

carrega insinuações e tentativas de desprestigiar, relacionando o outro enquanto uma 

orientação sexual, ou seja, a tentativa de desprestígio que eles compreendem como 

brincadeira quando chamam uns aos outros de gays, o que para muitos é uma ofensa e 

vira motivo de piada.  

Além das formas negativas que reproduzem os muitos carregadores ao 

identificarem uma orientação sexual fora do heteronormatividade, há outras enxurradas 

de xingamentos que são propagadas por eles, alegando que são brincadeiras, como se 

referir ao tamanho físico, as roupas usadas para o trabalho, as relações de casamento, 

principalmente, numa tentativa de atingir uns aos outros fazendo com que os 

comportamentos das esposas sejam postos em dúvidas. 

Eles identificam também, que os modos de lazer estão destinados aos jogos de 

futebol ou banhos de rios, onde eles aproveitam para fazer churrasco que acabam 

fazendo parte outros trabalhadores,  

 

A gente tem um lazer, às vezes, na quarta-feira. A gente chamava o canoeiro 

dali e, ia pro outro lado do Rio. Aí, a gente ia pra lá e levava umas cervejas, 
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um levava a carne, outro levava porco. Mas o Rio encheu agora e, a gente 

parou. A gente frequenta clubes pra tomar banho, no domingo, vai quatro ou 

cinco e vai tudo. Nosso lazer pé a gente que faz. O bom de ser carregador é 

que nem todo tempo a gente tá trabalhando e, aí quando tá trabalhando a 

gente tá trabalhando, como eu te falei, a gente tá brincando, mas prestando 

atenção. (Informação verbal)
28

. 

 

Os modos como se caracterizam e como narram suas atividades vão destinando 

como eles vão interpretando as próprias experiências, afim de que especifiquem como 

vivem no Porto. Em a Filosofia e os fatos, Portelli (1996, p. 2)
29

 alega que “[...] não só a 

filosofia vai implícita nos fatos, mas a motivação para narrar precisamente em expressar 

o significado da experiência através dos fatos: recordar e contar já é interpretar”. É essa 

interpretação da própria experiência que temos nos preocupado em dimensionar em 

nossa pesquisa, no sentido de compreender quais as referências que vão buscando os 

carregadores em seu cotidiano, de maneira que durante as entrevistas, a não insistência 

de outras localidades para entrevistas também revelam graus de subjetividade do 

entrevistado pelo local, pela segurança em manter-se próximo do que lhe proporcione 

conforto e, significativas memórias a partir das suas experiências. 

O trabalho com carga e transporte de mercadorias nem sempre foi a primeira 

opção desses trabalhadores, em alguns casos, como o de Leandro que revela sentir 

vergonha da atividade no início, na verdade, para cada carregador as experiências do 

início e a continuidade na atividade carregam significado e não significados 

homogêneos. Para Leandro a atividade já trouxe vergonha, mas a sua percepção sobre a 

própria atividade foi sendo modificada,  

 

Quando eu ia por aí, as pessoas perguntavam o que eu fazia. Eu nunca falei 

verdadeiramente. Agora eu já falo, é um trabalho digno, aí só que tem 

pessoas que dizem que a profissão é pequena, a sociedade trata desse jeito. 

Elas humilham as pessoas nas suas formas de trabalho, só porque a pessoa 

vende picolé, ou é um carregador, porque vendem bombom. É um trabalho 

pequeno na frente de um advogado e, no caso, a sociedade dá mais valor pra 

esses tipos de pessoas, que na verdade não valem nada. Antes eu tinha medo 

de entrar no barco e encontrar algum conhecido e falar, ‘ah! O cara é 

carregador na Manaus Moderna’. Hoje eu não tenho mais isso, passou isso. 

Meu trabalho é digno. (Informação verbal)
30

. 

 

Os estereótipos sobre a profissão tomaram conta do cotidiano de Leandro que 

não desejava ser identificado como carregador, mas em detrimento desta memória, 

                                                           
28

 Entrevista concedida por Leandro Rodrigues da Silva, em Manaus, AM. 
29

 PORTELLI, Alessandro. A filosofia e os fatos: narração, interpretação e significado nas memórias e 

nas fontes orais. Revista Tempo, Rio de Janeiro, v. 1, n. 2, p. 2, 1996.  
30

 Entrevista concedida por Leandro Rodrigues da Silva, em Manaus, AM. 



 

 

216 

 

quando perguntado o que o fazia permanecer na atividade ele mencionou a relação com 

os colegas de trabalho. E seguindo a entrevista, sobre sua esposa, ele menciona que 

preferia que ele trabalhasse empregado, e ele reponde, “[...] mas minha filha, eu 

trabalho, o dinheiro dá pra sobreviver”.  

E dentro dessa possibilidade de compreensão, em uma entrevista, quando de 

maneira incomum, dois carregadores solicitaram que a entrevista tivesse a participação 

dos dois. Um deles, seu Ribamar expressou o significado de trabalhar durantes anos 

após anos no Porto como carregador que dá o título deste último tópico, “o porto é um 

vício”, pois no Porto muitos carregadores permanecem até o momento em que não 

podem mais fazer a atividade, 

 

Isso daqui é um vício. Mesmo tando em casa, mas dá aquela fissura e o cara 

vai querer tá trabalhando, você vai querer tá aqui conversando. Isso faz bem 

pra saúde. O cara tem que tá em movimento até Deus levar. Não adianta você 

ficar em casa, porque você vai adoecer, vai se estressar. Aqui não, aqui você 

vê alguém e vai levando a vida. (Informação verbal)
31

. 

 

Seu Jurandir revela que o Porto não foi sua primeira opção, mas permanece no 

Porto por não desejar viver com a promessa que é assinarem sua carteira, como foi no 

seu último emprego. Depois de onze anos sem nenhum direito foi para o Porto, onde 

segundo ele ganha melhor e, não tem que obedecer nenhum patrão. No relato dele, 

quando saiu do emprego em uma casa de show em Manaus, o patrão ficou devendo três 

de salário atrasado e, que saiu sem nenhum direito durante onze anos. Para além dessas 

memórias ele diz, “[...] aqui no Porto eu vivo bem, trabalho quando quero, tenho os 

clientes que me ligam. Os meninos daqui, a gente conversa e, vai cuidando da vida”. 

As dificuldades são muitas no cotidiano de cada um desses trabalhadores: 

humilhações, doenças, morte, incerteza de ganhos, confrontos com autoridades políticas 

e policiais, mas várias razões os levaram o Porto, dentre elas a necessidade por trabalho, 

o desejo de poder construir uma casa, de sustentar a família, mas dentre as 

significâncias/permanência que alguns carregadores têm sobre o Porto vai se atrelando 

aos momentos de acolhimento, de construção de amizade, de manter entre eles a 

valorização da atividade, pois ali com os demais trabalhadores puderam imprimir seus 

anseios, seus sonhos e a esperança de viver na cidade. É um vício porque para eles 

porque ali vão fazendo a própria vida. 
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Em suma, a análise que empreendemos foi com o foco de reconhecer e 

apreender por meio das memórias dos carregadores e da carregadora seus conflitos, suas 

indignações e suas respostas para os processos de exclusão ao qual foram e são 

submetidos, buscando os sentidos que atribuem às próprias ações que socialmente 

construídas, assim como suas memórias, como pensa Portelli (1997, p. 17)
32

, “[...] a 

memória é social, tornando-se concreta apenas quando mentalizada ou verbalizada pelas 

pessoas”.  

As experiências durante a pesquisa entre os carregadores e a carregadora nos 

proporcionaram trilhar entre as memórias e, contá-las como mencionamos e 

experimentamos muitas vezes, não é algo integralmente fácil, pois todas as vezes que 

contavam as suas histórias de dor, de sofrimento, de extremas dificuldades toda a 

firmeza acadêmica se dissolvia. E transformar essas memórias em História carrega um 

caráter extremamente importante não somente para que a academia saiba como se dão 

as relações dos carregadores no Porto de Manaus, mas eles mesmos, no decorrer da 

pesquisa foram criando significados para a mesma, no sentido de participantes ativos 

para a construção dela. 
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AMBIÊNCIA URBANA DE MANAUS NA DÉCADA DE SESSENTA 

 

Glaucia de Almeida Campos
1
 

 

Quando nos propusermos a perceber o histórico de uma cidade em uma 

determinada época, será necessário entendê-la dentro de seu contexto nacional. 

Seguindo esta linha, voltamo-nos para a década de sessenta, que estará para sempre 

marcada na história do Brasil, por ter sido um período de intensa efervescência política 

e cultural.  

No âmbito político, os reflexos da democracia populista de Juscelino 

Kubitschek, a renúncia de Jânio Quadros, a derrubada de João Goulart e o golpe militar 

de 1964, iniciam aquela que seria uma década conturbada, marcada por rebeldia, 

renovações culturais, resistência, atos institucionais, prisões arbitrárias, interrogatórios 

ilegais, tortura, censura, assassinato e medo. Relatos das arbitrariedades praticadas pelo 

regime militar tornaram-se comuns na sociedade brasileira. Rogério Duarte, um dos 

principais intelectuais do movimento Tropicália, após ser enquadrado como subversivo 

nos padrões do AI-5, foi preso e torturado e, quando solto, foi um dos primeiros 

brasileiros a expor na imprensa as práticas dentro dos quartéis. Duarte (2003, p. 15) 

assim descreve seus oito dias na prisão: 

 

Durante os oito dias, fomos submetidos a torturas, espancamentos, 

interrogatórios, lavagem cerebral, todo um pacote sistemático de técnicas 

para desestruturar completamente uma personalidade [...]. Às vezes ainda me 

ocorre à dúvida se não sou um fantasma daquele cara que morreu naquele 

ano que não terminou. Por termos passado pelo que passamos acabamos por 

nos tornar incômodos para as pessoas. Para denunciar tivemos que entrar na 

clandestinidade.
2
 

 

No plano cultural, o país fervilhava ao som dos internacionais Beatles, Bee 

Gees, Rolling Stones, Bob Marley, The Mamas and the papas, Jim Morrison, Jimi 

Hendrix e Janis Joplin. Nacionalmente, nomes como Roberto Carlos, Elis Regia, Noite 

Ilustrada, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Maysa, Chico Buarque, Geraldo Vandré, 

Edith Veiga, Nelson Gonçalves, Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos outros agitavam 

as rádios e as mentes de uma juventude politicamente engajada e preocupada com os 

rumos políticos do país. Nas telas do cinema, a hegemonia hollywoodiana começava a 
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ser questionada e estilos como a “nouvelle vague” francesa, o “neorrealismo” italiano e 

O Cinema Novo brasileiro ganhavam espaço não somente nas casas exibidoras, mas 

também no gosto dos intelectuais. Clássicos como “Belle de jour” de Luis Buñuel, 

“Easy Rider” (Sem Destino), de Peter Fonda, Dennis Hopper Dennis Hopper e Terry 

Southern, “La Dolce Vita” de Frederico Fellini e “Deus e o diabo na terra do sol” de 

Glauber Rocha, figuram no imaginário dos críticos de cinema dos anos 60 como 

exemplos de renovação da sétima arte. Demasi (1969, s.p.)
3
, crítico cinematográfico 

amazonense, está entre estes admiradores e tece crítica elogiosa à obra “Belle de Jour”:  

 

Buñuel realizou um filme excelente, como era de se esperar, transformando o 

melodrama psicológico de Kessel (muito chato por sinal) em mais um 

discutidíssimo filme [...] acrescentou muita coisa ao livro, destruindo a sua 

linha psicológica para se ater à crítica do mundo burguês em decomposição. 

   

Partindo desse cenário de agitação cultural e insatisfação política nacional, 

voltamos o olhar para Manaus, a capital do Amazonas, que no início dos anos 60, se 

mostrava uma cidade de múltiplas dimensões a serem exploradas, conhecidas e até 

desmistificadas, uma vez que a produção historiográfica local tende a explorar com 

mais afinco os anos da borracha em detrimento a outros, deixando silêncios, lacunas e 

espaços para que uma escrita mais tradicional das páginas de escritores como Márcio 

Souza
4
, Agnello Bittencourt

5
 e Arthur Reis continuem a perpetuar aquelas ideias de 

ciclos econômicos, crise e estagnação durante o período que vai do declínio da 

economia da borracha até a criação da Zona Franca de Manaus, ideias ainda tão latentes 

no imaginário Manauara.  

Reis (2001)
6
, em seu “Súmula de História do Amazonas”, reforça esta ideia 

quando se refere à queda do “rush gomífero”. Para ele, “[...] o ciclo da goma silvestre 

entrara em colapso. Começou o êxodo dos seringueiros. E, com ele, todo o vasto cortejo 

de desastres econômicos, financeiros e sociais.” (REIS, 2001, p. 77). Contudo, essa tese 

é rebatida por Daou (1998)
7
, que percebe nessa ideia de “ciclo” um empobrecimento 
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analítico, pois esse reducionismo econômico deixa de fora um olhar mais abrangente, 

que engloba outros setores econômicos, que vão para além dos principais produtos de 

exportações e percebe a dinâmica da região voltada para o comércio e a proliferação da 

agricultura de pequeno porte. 

No que se refere ao colapso econômico, muitos autores continuam fazendo 

referências ao chamado período de “estagnação econômica” como salienta o economista 

Barbosa (2013, p. 1): “[...] depois do ciclo econômico da borracha, a economia da 

Amazônia, do estado do Amazonas, e, consequentemente, também a economia de 

Manaus, conheceram um período de estagnação de aproximadamente sessenta anos”
8
.  

Bittencourt (1999)
9
, em “A fundação de Manaus”, também divide a evolução de 

capital em três fases de desenvolvimento. O autor aponta como marco temporal o ano 

de 1913, sendo este o encerramento da segunda fase, que ruiu com o colapso da 

economia Amazonense e a queda dos preços da borracha. Salientou também que, a 

partir desse período até a criação da Zona Franca de Manaus, a cidade sofreu alterações 

mínimas, com raras exceções.    

Figueiredo (2002, p. 97)
10

, em “História geral do Amazonas” segue na linha 

tradicionalista e é mais radical, referindo-se a um “[...] quadro de estagnação geral no 

Amazonas”, mostrando um quadro alarmante em que a cidade teria mergulhado:  

 

Uma enorme massa de miseráveis, saídas dos seringais foram habitar as 

periferias das cidades amazônicas. [...] Não havia empregos e os poucos que 

existiam eram absorvidos pelo tímido comércio e funcionalismo público. As 

rendas públicas eram deficitárias, consequentemente não existia investimento 

social ou fomento ao desenvolvimento econômico. [...] O abastecimento de 

água e energia elétrica era precário, com permanentes e prolongados Black 

out’s. Alto índice de mortalidade infantil, carência de médicos e profissionais 

da área da saúde, não havia saneamento básico. 

 

Entretanto, memorialistas como o poeta Thiago de Melo, ainda que de forma 

extremamente romântica e tradicional, descrevem a evolução de Manaus naqueles 

tempos da dita “estagnação”. Em suas linhas, Mello (2004) brinca com a ideia da crise e 

chama o período de “santa decadência”. Para o autor, Manaus passou a ser uma cidade 

melhor para se viver, sem o luxo, a ostentação e o esbanjamento dos ricos, à custa do 
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trabalho quase escravo do caboclo seringueiro. Percebem-se, em seu relato poético, que 

a cidade não parou, novos caminhos começariam a surgir “[...] do que a borracha trouxe 

de benefício público a cidade continuou a usufruir [...] os novos ricos se acautelaram e 

trataram de abrir novos atalhos para continuar a enriquecer [...]” (MELLO, 2004, p. )
11

.  

Não negamos que, de fato, a cidade passou por um momento de retração 

econômica. Contudo, acreditamos que seria incorrer em equívoco afirmar que todo o 

desenvolvimento de Manaus deu-se somente graças à economia gomífera e depois com 

a criação da Zona franca, pois ao longo desses 40 anos (1920-1960) as modificações na 

cidade foram deveras significativas. 

Entendendo que “[...] os jornais são arquivos do cotidiano registrando a memória 

do dia-a-dia [...]”, consoante indica Zicman (1985, p. 90)
12

, utilizamos a imprensa como 

principal ferramenta na tentativa de desconstruir esse conceito de estagnação. Buscando 

nos anúncios dos diários de maior circulação um retrato diferenciado do cotidiano de 

uma cidade que avançou das décadas de vinte a sessenta, tendo sua história contada em 

tons de pessimismo e saudosismo.  

Observou-se que a proliferação de anúncios de bens de consumo ao longo dessas 

décadas foi intensa, especialmente na década de sessenta. Anúncios que vão de móveis, 

redes, roupas, sapatos, motores, máquinas de somar manuais, rádios, geladeiras, 

máquinas de lavar, vitrolas e pneus, até serviços de profissionais liberais como 

dentistas, advogados e médicos.      

Criativos anúncios como os dos irmãos Benchimol (1964, p. 3)
13

 incitavam a 

população a modernizar seus lares: “Fogões Brasil, Oferta sensacional [...] Sua esposa 

merece, precisa [...] e você pode comprar com as facilidades de pagamentos em 24 

meses (2 anos)”. Entre os anúncios consultados, destacamos, pela frequência com que 

apareciam, os comércios: “Sapataria Ideal”, “Bazar Freitas”, “Fábrica de Móveis 

Hiram”, “Serraria Pereira”, “Credilar”, “Farmácia América”, “Drogaria Fink”, “Manaus 

Chique”, Phelippe Daou S.A.”, “Moinho Amazonas”, “Galeria Sputinik”, “Soteco – 

Assistência Mecânica”, “Ferreira da Silva e Cia Ldta”, “Benchimol, Irmão & Cia Ltd.”, 
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“Nortelétrica”, “Mundo dos Móveis”, “Casa dos Vidros”, “Benjamim Alves S.A.”, 

entre outros
14

.  

Verificou-se também ao longo dessas décadas que, a cidade passou a ter uma 

diversificada lista de atividades de lazer. Podemos destacar a abertura de novos bares, 

banhos públicos e teatros e, no final dos anos cinquenta, Manaus aumentou 

significativamente a quantidade de casas exibidoras de cinema, passando a ter nove 

cinemas funcionando regularmente, tanto no centro como nos bairros limítrofes.  

No raiar dos anos sessenta, os periódicos convidavam os leitores para a 

apreciação cinematográfica nos cinemas: “Odeon na Avenida Eduardo Ribeiro/Centro”; 

“Polytheama” na Avenida Sete de Setembro/Centro; “Eden” no Centro, “Guarani” 

também na Avenida Sete de Setembro/Centro; “Avenida”, também na Avenida Eduardo 

Ribeiro/Centro; “Ideal” em São Raimundo; “Ipiranga” na Cachoeirinha, “Vitória” em 

Educandos e “Glória” no bairro da Glória. Além dos extintos “Cine Operário”, “Cine 

Rex”, “Salão Nazaré”, “Cine-Teatro Rio-Negro”, “Cine-Paroquial”, “Cine Amazonas”, 

“Cinema Íris”, “Cine Manáos”, “Cinema Natureza”, “Cine Pop”, observados nas 

décadas anteriores.  

É interessante observar que, a despeito da tese da estagnação econômica, a 

cidade tenha passado por tão significativo desenvolvimento cultural com o surgimento 

de tantas casas de exibição. 

No que tange ao cinema, José Aldemir afirma que, até o aparecimento da TV, a 

sétima arte foi um elemento lúdico criador de um imaginário coletivo, pela 

possibilidade de criar condições de saber sobre o espaço. O cinema era lugar 

privilegiado de encontros, onde as relações sociais aconteciam (OLIVEIRA, 2003, p. 

160)
15

. Onde os meninos trocavam seus gibis, ouviam orquestras, conversavam e 

podiam apreciar as mocinhas. José Gaspar, editor da Revista Cinéfilo (2013, p. 8)
16

, 

também destaca o cinema como principal opção cultural da cidade: “Em Manaus, 

descobrimos ser o espetáculo cinematográfico, a principal atração e opção cultural e de 

lazer”. Nesse sentido, é importante salientar a característica do cinema como um dos 

principais espaços de sociabilidade citadino.  
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Ainda no tocante aos lazeres citadinos, relembramos também as casas de show e 

boates que, nas páginas sociais de diários como “O Jornal”, convidavam para seus 

bailes e festas dançantes com muita música e diversão. Entre as observadas citamos: 

“Bancrevea Clube”, “Luso Sporting Club”, “Nacional Fast Clube”, “Gold Clube”, 

“Associação dos Sargentos do Amazonas”, “União Atlética de Constantino polis”, 

“Atlético Clipper Clube”, “Boate Show”, “Sul-América Esporte Clube”, “River Clube”, 

“Esporte Clube Amazontel”, “Cheik Clube”, “Night Clube Acapulco”. Sendo todas 

essas casas de shows e agremiações esportivas criadas nas décadas anteriores. Já no 

diário “Jornal do Comércio”, flagramos diversas referências às touradas, que divertiam 

a população aos domingos
17

. 

Mais uma vez percebemos nesses espaços, locus fundamentais em que as 

relações sociais são travadas cotidianamente. Quanto a esse elemento, Oliveira (2003, p. 

160) salienta que:  

 

[...] a conclusão a que se chega, a partir dos relatos de alguns eventos que 

produziam o espaço urbano da cidade de Manaus no período caracterizado 

como o da cidade em crise é que, apesar de todas as transformações 

ocorridas, que aniquilam as formas de relações sociais existentes, persistia a 

dimensão humana simbolizada na festa com o sentido da resistência, embora 

quem o fizesse talvez não compreendesse tal dimensão.   

 

Informando e entretendo, as rádios Rio Mar, Baré e Difusora assim que 

instaladas caíram no gosto popular, abrindo espaços inclusive para divulgação cultural. 

Referindo-se à força do rádio, Narciso Lobo menciona os programas “Cinemascope no 

Ar”, de Ivens Lima, na rádio Rio Mar; “Chegou a hora do cinema”, de Joaquim 

Marinho na rádio Difusora, “Agora... Cinema”, de José Gaspar na rádio Baré, 

“Dimensões”, do Clube da Madrugada e “Panorama”, da União dos Estudantes 

Secundaristas do Amazonas (UESA), ambos na rádio Rio Mar (LOBO, 1994)
18

. 

Quando somados, todos esses elementos nos fazem refletir sobre essa 

contradição: estagnação versus avanço. Nossa crítica incorre no sentido semântico da 

palavra. ESTAGNADO: “Adjetivo: Que estagnou; parado / Figurado: Que não 
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faz nenhum progresso.” (DICIONÁRIO...)
19

. Observando as informações já elencadas, 

consideramos esta afirmação equivocada em relação à capital do Amazonas. 

Nesse sentido concordamos com Oliveira (2003, p. 160) ao defender que a ideia 

de crise e estagnação precisa ser bem mais revista:  

 

[...] a crise da cidade ou a cidade em crise que caracteriza Manaus de 1920 a 

1967 tem dimensões diversas, para segmentos diferenciados da população, 

pois, da mesma maneira que a cidade não é produzida de modo equânime, a 

crise não pode ter o mesmo significado para o seu conjunto de moradores. 

 

Conforme outrora exposto, não se nega aqui o grande impacto da queda de 

preços da borracha na economia e na história da cidade, porém essa crise deu-se de 

forma diferenciada para as diferentes camadas da população.  

O que era ruim para alguns para outros era motivo de festejo. Lembramos o 

supracitado citado exemplo de Thiago de Mello que enxergava o período com olhos de 

saudade de uma época em que a cidade tinha uma característica própria longe dos 

estrangeirismos. Em contrapartida, citamos o olhar de José Gaspar, crítico de cinema 

nascido em Manaus, mas criado em Portugal, que ao regressar à cidade, em 1962, 

descreveu uma Manaus que contrastava com a narrada por Mello (s.d., p. 12)
20

: 

 

Manaus na altura era uma cidade que não impressionava pelo que havia de 

bom, mas pelo que havia de mau. Estava desgastada. Manaus não tinha luz 

pública, nem água – uma capital de Estado que não tinha serviços essenciais 

à população. O serviço d’água era do dia x ou dia y e durante algumas horas 

do dia tal. [...] A luz era na mesma: hoje neste bairro, amanhã era naquele, e o 

resto ficava a viver de lampiões movidos a querosene. 

  

Na fala supracitada, percebemos a presença daquilo que Pesavento (2004, p. 92) 

denominou de uma “modalidade perversa de alteridade”, cujo olhar lançado sobre o 

outro pode ser de admiração ou emulação, de sedução ou desejo, ou ainda de 

estranhamento e distância. No exemplo, o olhar lançado sobre a cidade por um 

indivíduo acostumado com a vida de uma capital europeia, no caso Lisboa, é certamente 

um olhar de estranhamento e exclusão. Pesavento (2004, p. 92) indica que essa exclusão 

é uma “[...] condição atribuída, que nasce do gosto, da palavra, e do olhar de quem 

designa o outro. Ela se faz acompanhar da rejeição, do estigma e do preconceito”.  

                                                           
19

 DICIONÁRIO do Aurélio [on-line]. [S.l.], 2015. Disponível em: 

<http://www.dicionariodoaurelio.com/Estagnado.html>.  
20

 REVISTA IDEIAS EDITADAS. Manaus, AM: ano 2, n. 8, p. 12, [s.d.]. 



 

 

226 

 

Preconceito esse percebido nos próprios amazonenses, principalmente aos 

ligados às camadas mais abastadas. Oliveira (2003) faz forte crítica à elite que se 

manteve no poder, por ficar a mercê da borracha, tentando ao longo de décadas, 

restabelecer a economia gomífera, sem criar novas possibilidades. Para o autor, na visão 

da elite Amazonense  

 

[...] a história não deve ser feita, deve ser esperada. A tentativa de retomada 

da economia da borracha se enquadra nessa perspectiva, pois três décadas de 

crises não contribuíram em nada para a busca de alternativas perenes para a 

Amazônia. Foi mais fácil esperar. (OLIVEIRA, 2003, p. 53).    

 

 E é essa cidade multifacetada que recebe, no início dos anos sessenta, centenas 

de trabalhadores que migraram para Manaus, vindos esperançosos do interior ou de 

outros estados para encontrar na capital melhores condições de empregos e moradia. 

Naquela época, vivia-se um novo momento da história do Amazonas com a criação da 

Zona Franca de Manaus que, segundo site oficial da Superintendência da Zona Franca 

de Manaus, visava “[...] à implantação de um polo industrial, comercial e agropecuário 

na Amazônia.”
21

. Todavia, para o historiador Leno Barata, a implantação da Zona 

Franca representava a introdução de um: 

 

[...] modelo amplamente aplicado no período, que consistia em levar para 

cidades de países do terceiro mundo, filiais das grandes multinacionais do 

setor eletroeletrônico que traziam tecnologia própria e geralmente também, 

comando técnico e administrativo. Tais ‘benesses’' se davam mediante a 

isenção de impostos, concessão de amplos terrenos para instalação de 

fábricas e de uma farta e barata mão de obra local. (BARATA, 2010).
22

   

  

O país e, consequentemente, a cidade entravam em um governo ditatorial. Os 

atos institucionais, as perseguições, o exílio, a censura e a tortura afugentavam os 

intelectuais locais, conforme expõe Thiago de Mello, que, em 1964, encontrava-se 

exilado no Chile, onde escrevera um poema-desabafo satirizando o governo, intitula o 

texto como “Ato institucional permanente”, que seria chamado mais tarde de “Estatutos 

do Homem”. Nele, o poeta expõe suas insatisfações com o novo regime governamental:  

 

Artigo Final: Fica proibido o uso da palavra liberdade a qual será suprimida 

dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir deste instante a 
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liberdade será algo vivo e transparente como um fogo ou um rio, ou como a 

semente do trigo, e a sua morada será para sempre o coração do homem.
23

        

 

A capital do Amazonas não tardou a sentir os efeitos do golpe de 64. O 

historiador Arthur César Ferreira Reis assumiu o comando do estado como primeiro 

interventor federal da ditadura militar e, dentre os seus mandos e desmandos, um dos 

mais impactantes foi à desarticulação da “Cidade Flutuante”, um conglomerado de casas 

construídas sobre pontes de madeiras e palafitas na entrada fluvial de Manaus que, 

desde os anos de 1920, abrigara mais de 12 mil famílias. A partir de então, 

intensificaram-se as invasões de terrenos particulares e a criação desordenada de novos 

bairros
24

. Barata (2010) afirma que a Cidade Flutuante alcançou seu auge em 1965, 

concatenando uma profusão de variadas disputas por espaços, moradias, trabalhos e 

lazeres, potencializando embates entre a urbe pretendida pelos projetos urbanos e a 

cotidianamente organizada pelos moradores da cidade.  

 Oliveira (2003) reflete sobre essas mudanças na paisagem urbana, no conjunto 

arquitetônico e na infraestrutura, bem como em nosso objeto de estudo: a cultura. “O 

sítio urbano modificou-se, a posição de Manaus não é mais a mesma, tudo se 

modificou, mas principalmente a cultura, a partir da transformação de hábitos e 

costumes”. 

 O entendimento dessas modificações e do modo como à cidade evoluiu são 

necessários, quando se busca perceber como se deu a formação de um determinado 

grupo. E os aspectos da movimentação intelectual de uma cidade. 
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