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O dono desse engenho tinha um nome
estranho, desses que são largos e difíceis. Era
um milhão de coisas ruins: besta, raivoso,
soberbo. Passeava na carruagem com seus
grandes amigos e sua senhora por todos os
campos de cana. Acenava com um lenço,
mas nem por brincadeira se acercava. Os
amos nunca iam ao campo.

Em Flor de Sagua, comecei a trabalhar nas
carroças de bagaço. Eu ficava sentado na
boleia da carroça e arriava o mulo. Se a carroça
estava muito cheia, empurrava o mulo para
trás, descia e o guiava pelos arreios.

Todas as partes de dentro do engenho eram
primitivas. Não como hoje em dia que há
luzes e máquinas de velocidade.

Eles (os índios) não queriam ser cristãos e se
penduravam nas árvores. Mas, os negros não
faziam isso, porque eles se iam voando,
voavam pelo céu e se largavam para sua terra.

Eu tenho a ideia de que o quilombola vivia
melhor que o índio. Tinha mais liberdade.

Nesses engenhos, depois da abolição,
continuaram a existir senzalas. Eram os
mesmos que antigamente.

Já, todos os negros estavam livres. Nessa
liberdade que diziam eles, porque a mim me
consta que seguiam os horrores.

El dueño de ese ingenio tenia un apellido
extraño, de esos que son largos y juntos. Era
un millón de cosas malas: zoquetón,
cascarrabias, engreído... Se paseaba en la
volanta con los amigotes y su señora por
todos los campos de caña. Saludaba con un
pañuelo, pero ni por juego se acercaba. Los
amos nunca iban al campo.

En Flor de Sagua empecé a trabajar en los
carretones de bagazo. Yo me sentaba en el
pescante del carretón y arreaba el mulo. Si el
carretón estaba muy lleno, echaba al mulo
para atrás, me bajaba y lo guiaba por la rienda.

Todas las partes de adentro del ingenio eran
primitivas. No como hoy en dia que hay luces
y maquinas de velocidad.

Ellos (los índios) no querian ser cristianos y
se colgaban de los árboles. Pero los negros
no hacían eso, porque ellos se iban volando,
volaban por el cielo y cogían para su tierra.

Yo tengo la consideración de que el cimarrón
vivia mejor que el guajiro. Tenía más libertad.

En estos ingenios, después de la abolición,
siguieron existiendo barracones. Eran los
mismos que antiguamente.

Ya todos los negros estaban libres. En esa
libertad que decían ellos, porque a mi me
consta que seguían los horrores.

BARNET, M. Cimarron. Buenos Aires: Los Nuestros. Ediciones del Sol, 1987. p. 19
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O Projeto de Pesquisa Patrimônio Imaterial, Território e Memória dos Quilombolas do Aproaga
definiu como metas a elaboração do álbum Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Povos do
Aproaga, Rio Capim e a montagem da Exposição Povos do Capim: território, memória, patrimônio.
Ambos são resultados de dois anos de trabalho, contando desde a formulação do projeto e o
período de execução, graças a ter tido aprovação em Edital do Instituto do Patrimônio Histórico
Artístico Nacional (IPHAN)1. Igualmente, ambos têm como principais interlocutores os povos e
comunidades tradicionais que vivem ao longo do rio Capim, que conhecem e necessitam se
embebedar do seu presente que explode, pois precisam dele para situar suas experiências e o
horizonte de suas expectativas de futuro.

Acima de tudo, este projeto tentou responder às expectativas dos Quilombolas do Aproaga que
por iniciativa própria, durante quatro anos, solicitaram e mobilizaram os pesquisadores e técnicos
do IPHAN em relação a um fragmento valioso do seu patrimônio cultural – símbolo de
pertencimento e de identidade – que o define como elemento central de sua “autoconsciência
cultural”, noção exposta por Marshall Sahlins para quem “A autoconsciência cultural que se vem
desenvolvendo entre as antigas vítimas do imperialismo é um dos fenômenos mais notáveis da
história mundial no fim do século XX” (SAHLINS, 2007, p. 504). Observamos a forma notável de
apropriação do patrimônio por parte dos quilombolas do Aproaga, tanto como memória coletiva
e história, quanto pela centralidade no conteúdo de sua política identitária e reivindicação territorial.

Assim, destaca-se que o projeto em questão e as práticas de pesquisa encontram ressonância
política, mais que uma justificativa direta na Convenção sobre a Proteção e Promoção da
Diversidade das Expressões Culturais2. Este dispositivo jurídico enfoca a diversidade das expressões
culturais que contribuem para a “defesa da diversidade cultural, como imperativo ético inseparável
do respeito pela dignidade humana”. No texto da Convenção, é inserido o conceito de cultura
como “conjunto de traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam
uma sociedade ou um grupo social e que abrange além das artes e das letras, os modos de vida, as
maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças; a cultura se encontra no
centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o desenvolvimento de
uma cultura fundada no saber”.

A noção diversidade de expressões culturais, da mesma forma que de patrimônios, assenta os
conceitos de cultura e de identidade compreendidos desde diversas dimensões. As narrativas
sobre o engenho do Aproaga – o mesmo poderia ser dito em relação às práticas de pesca, os
saberes sobre as roças, os rituais mortuários, as festas religiosas – são apreendidas, interpretadas
nos esquemas de significação e relacionados “ao contexto, à práxis e à intenção comunicativa”
(BARTH, 2000, p. 131).

Neste álbum, o conceito de Patrimônio está sendo apresentado como parte singularizada da
experiência cotidiana. Nas viagens de ida e vinda pelo rio, os vestígios do antigo casarão atestam



sua presença, o que se constitui em ato novo de fazer do engenho do Aproaga parte do
território coletivo e, de forma insistente, nomeá-lo no repertório político da identidade coletiva.

Ainda, este projeto destacou como justificativa jurídica e política o que se depreende do próprio
Texto Constitucional do Brasil assinado em 1988, que, no artigo 216, estabelece que “o Poder
Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural
brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, bem
como de outras formas de acautelamento e preservação”. Dessa maneira, a sua execução
representa o fortalecimento da autoconsciência cultural do grupo sobre sua história e seus
projetos de presente e futuro; desenvolvimento de iniciativas de gestão de patrimônio material
e imaterial, que podem ser multiplicadoras para outros grupos quilombolas no Estado do Pará.
Aqui, refletimos relacionalmente sobre os significados do patrimônio para os quilombolas de
Abacatal, Jambuaçu, Bujaru, Concórdia do Pará, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Curralinho, na
Ilha de Marajó, entre os quais temos desenvolvido pesquisas sobre patrimônio material
produzindo a descrição de cemitérios, de caminhos de pedras, de igrejas, juntamente com os
membros da comunidade. Esses conhecimentos destacam-se como o patrimônio material e
imaterial da sociedade paraense.

Destaca-se que os procedimentos e as práticas em campo, conduzidas a partir de relações
sociais de pesquisa com os quilombolas do Aproaga foram diversas, embora referidas à planta
baixa do vestígio, o que amplia o conhecimento sobre as estruturas edificadas no seu tempo,
estes não se cingiram ao “sítio arqueológico”3 convencionado na Arqueologia tradicional, pois,
se trata de uma pesquisa e estudo antropológico focalizando as significações, representações e
construções identitárias realizadas a partir da existência social e cultural do grupo, desta forma,
os documentos da memória dialogam e envolvem este artefato.

A partir da noção de que o Vale do rio Capim representa territórios de diversos grupos étnicos
com relações sociais, econômicas e culturais permanentes, neste álbum, focaliza-se a diversidade
cultural, os processos de territorialização dos diversos povos e as transformações ocorridas. A
região agrícola e extrativa dominada pelo Vale do Capim é refletida com base na tradição
historiográfica francesa que circunscreve esta unidade geográfica, econômica e social enquanto
objeto de estudo. A historiografia francesa ao tratar do(s) vale(s) como objeto de pesquisa
sistemático desenvolveu não apenas uma leitura de macro e micro espaços como também
formulou teorias sobre as sociedades camponesas e citadinas. Assim, praticamente todos os
vales dos grandes rios franceses têm escrita sua história – La Seine, Loire, Rhône, Garonne e
Campan e os seus historiadores, com uma perspectiva de história regional e social, abordaram
as civilizações em uma história de longa duração que penetra em diversos campos do
conhecimento – Arqueologia, Linguística, Economia, Geografia e Antropologia. Nesta tradição,
temos o historiador Henri Lefevre autor da tese intitulada La Vallée de Campan: Étude
Sociologique Rurale (1963). A tese de doutorado de Omer Luquet – La vie économique dans la
vallée de Campan (1935) havia dado início a esse tema de pesquisa. Mais recentemente, Georges
Buisan escreve um livro de memórias com o título: “Hier, en Vallée de Campan. Vie montagnarde
et communautaire d’un village des Pyrénées centrales” (1999). Nessa linha, este projeto histórico
e antropológico apresenta contribuições pontuais para a Amazônia, sabidamente um universo



de rios com histórias peculiares. Nessa linha, de domínio teórico e metodológico, estão sendo
apresentados os capítulos deste álbum.

A pesquisa histórica foi realizada nas instituições que detêm a memória documental do Estado
do Pará, a saber: Arquivo Público do Estado do Pará, Biblioteca do Estado Arthur Vianna (em
especial, a Sessão de Obras Raras), o recém criado Centro de Memória da Amazônia, Comissão
Demarcadora de Limites e Museu Paraense Emílio Goeldi.

Nas bibliotecas da Universidade Federal do Pará foram conferidos os títulos relativos à História
do Pará. Em especial, procurou-se entrar em diálogo com as dissertações, teses, trabalhos de
conclusão de curso de maneira a recapitular, nesta produção, os títulos concernentes a essa
história dos Vales do Capim, Acará, Moju e Guamá. Entretanto, observa-se que a exploração
destas fontes não está esgotada, apresentando-se a necessidade de se buscar novos argumentos
históricos e antropológicos para refletir a história da ocupação do Vale do Capim, em contraste
e aproximação com a região dominada por Belém, como processo constitutivo do mundo
colonial no espaço amazônico.

O primeiro plano metodológico, é refletir o território político e simbólico elaborado pelo grupo,
e que, de forma aproximativa, corresponde à trama cartográfica do presente. Um momento
privilegiado delas se desenvolve durante as oficinas e os encontros. Os pesquisadores articularam
momentos, eventos nos quais o diálogo entre os participantes e os atos de ouvir, registrar,
fotografar por parte do pesquisador, constroem os dados priorizados na pesquisa. O segundo,
é o registro na visita de campo. Aqui, situamos como evento especial em março de 2013, a
excursão de Quiandeua à Graciosa, precedida de relatos sobre o rio Capim, suas praias e meandros,
seus povoados e as intervenções, a qual foi objeto de uma cuidadosa organização após a oficina
de mapeamento social do rio, realizada em setembro de 2012. A excursão foi orientada para
identificar as linguagens e imagens produzidas pelos quilombolas, tanto em relação às ruínas
do Aproaga, como às inúmeras visões dos recursos naturais, conhecimentos tradicionais e
cosmovisões.

O método etnográfico conduziu este trabalho de campo quando se realizaram entrevistas
individuais e coletivas, registros em fotografias, filmagens, desenhos e croquis. Um conjunto de
procedimentos esteve dirigido para o registro das ruínas e consistiu no seu mapeamento em
planta baixa, juntamente com as demais expressões da cultura material associada. Em tais eventos,
foi resignificado o engenho do Aproaga, além de registrar as condições atuais das ruínas e
construir uma projeção de sua estrutura original, no qual se instrumentalizaram os participantes
das oficinas sobre os significados do patrimônio e ainda os conhecimentos técnicos sobre
medições do prédio, anotações sobre a estrutura interna, dimensões físicas e arquitetônicas.
Oportunamente, indicamos e alertamos ao IPHAN sobre as ações de destruição e as possibilidades
de proteção da edificação.

Mas, não foi apenas o engenho do Aproaga na sua monumentalidade que foi reconfigurado,
pois as diversas narrativas de Dona Maria América dos Santos, os senhores João Henrique dos
Santos, Estandislau Lobo da Luz, Raimundo Aires, que residem nas comunidades quilombolas e,
as falas de Dona Lourença Maria da Conceição e o senhor José (conhecido pelo apelido de



Rendas) moradores de Santana do Capim que reviveram as memórias, a imaginação e
compartilharam esse patrimônio com os leitores deste álbum.

Neste texto, entende-se que o engenho do Aproaga representa parte do repertório de práticas
específicas dos quilombolas do rio Capim e sob as quais se posicionam para exercer o controle
cultural, o que poderá constituir a continuidade do debate a respeito de um plano de “gestão
compartilhada” das ruínas, assim como as possibilidades de musealização tal como eles abordaram
na reunião realizada na sede do IPHAN, em Belém, no dia 16 de novembro de 2010.

Ressaltamos que em paralelo à realização deste projeto de pesquisa foi concluído o Relatório
Histórico-Antropológico com o título: Povos do Aproaga: territorialidade específica dos Quilombolas
de São Domingos do Capim (Pará) e reconhecimento de direitos territoriais (ACEVEDO MARIN, 2012)
apresentado ao INCRA, em dezembro de 2012 como peça requerida para o processo de titulação
coletiva, de conformidade com a Instrução Normativa Nº 57 de 20 de outubro de 2009, do
Ministério do Desenvolvimento Agrário – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Neste álbum, realiza-se uma inversão temporal, que é necessário reconhecer como exercício
difícil, pois rompe com a força cingida no tempo histórico. Inicia com as formas de vida e
cotidiano dos Povos do Aproaga destacando como pescam? Qual é sua arte na construção de
casas de farinha? O que narram sobre suas roças? Com que palavras explicam a existência de
um prédio conhecido como Engenho do Aproaga? Quais são suas relações afetivas e relações
políticas com este patrimônio? Quais as narrativas de ter vivido nele, ouvido falar ou simplesmente
vê-lo na passagem pelo rio Capim? Nessa perspectiva, o engenho ou casarão é uma ponte
imaginária entre Presente-Futuro-Passado.

A equipe de pesquisa é extremamente grata à Associação Quilombola Unidos do Rio Capim
(AQURC) por ter mantido e ampliado em grau e qualidade as relações de confiança com os
integrantes do projeto, o que ocorreu em cada etapa da pesquisa e sente-se comovida e
agradece a cada um dos quilombolas, de todas as idades, que acolheram este trabalho com um
entusiasmo fora do comum.

Manifestamos agradecimento especial para Ângela Kurovski, técnica do IPHAN, quem no ano
de 2011 viabilizou os primeiros encontros e um Seminário Interno nesse Instituto com a presença
dos quilombolas do Aproaga e ainda por seu empenho na elaboração da proposta do edital. O
agradecimento é extensivo à arquiteta Maria Dorotéa de Lima, Superintendente do IPHAN que
demonstrou interesse na execução e compartilhou várias horas de nossa exposição sobre as
inúmeras dificuldades práticas de gestão da pesquisa, bem como nossa afeiçoada descrição
dos resultados alcançados. Reconhecimento à FADESP por ter viabilizado a assinatura e execução
do Contrato Nº 06/2012 e ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade
Federal do Pará, pela acolhida ao Projeto.

A equipe de pesquisa esteve integrada por Irislane Pereira de Moraes e Ângelo Lima, discentes
e egressos do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará
que participaram em duas etapas da pesquisa de campo. O pesquisador e arquiteto Fernando
Luiz Tavares Marques, do quadro do Museu Paraense Emílio Goeldi e professor do Programa de



Pós-Graduação em Antropologia ministrou as oficinas sobre Patrimônio Arqueológico em Sauá-
Mirim e é responsável pelo estudo sobre o sítio arqueológico do Engenho Aproaga. As
historiadoras Rosa Elizabeth Acevedo Marin, professora do Programa de Pós-graduação em
Antropologia-UFPA e Eliana Ramos Ferreira, professora da Escola de Aplicação-UFPA, coordenaram
a pesquisa. Contamos com Carlos Pará, como autor de algumas fotografias e Andréa Pinheiro,
responsável pelo projeto gráfico. Durante todo o trabalho de campo, tivemos a solícita
colaboração de Manoel Clauderi Coutinho da Luz, Ana Cristina Ferreira da Silva e João Conceição
da Silva. Agradecimentos a Fabiana Carrão e Eliana Teles Rodrigues por ter cooperado na
transcrição dos registros. Igualmente ao Thiago Alan Guedes Sabino pela confecção do mapa
dos Povoados, a Guilherme Teles, pela produção dos video-makers, Roberto Oliveira pelo apoio
incondicional e à Elizete Ramos Ferreira pela revisão ortográfica.



Damásio, indígena que ocupou
cargo militar no rio Capim.
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futuro presente
Futuro presente dos povos do Aproaga

De forma significativa, este álbum inicia com duas fotos que recebemos dos quilombolas do
Aproaga, no mês de setembro de 2012, como documentos e ao mesmo tempo testemunhas
do seu passado, foi esta a compreensão imediata desse gesto. O senhor Damásio descrito
como indígena que ocupou cargo militar no rio Capim. A fotografia o mostra com farda militar
e um ar orgulhoso de sua posição social. A senhora “Eva” foi apresentada como uma “antiga que
viveu muitos anos” e sua foto consta de documento especial, sua Carteira de Trabalho e
Previdência Social emitida em abril de 1980. O nome completo era Maria Alves de Nazaré Silva,
nasceu em São Domingos do Capim, no dia 11 de setembro de 1903. Seus pais foram Antônio
Paulo da Silva e Maria Alves da Cruz.

Por que estas duas imagens são trazidas pelos quilombolas como revelação do povoamento e
a diversidade do rio Capim? Ambas as imagens correspondem a pessoas que estão na memória
social, compõem a rede de relações sociais das unidades domésticas e, por último, eles são os
possuídores legítimos dessas lembranças. No mesmo sentido, diversas narrativas ressaltam o
povoamento indígena no alto rio Capim e a intrincada rede de relações sociais que
estabeleceram com os antigos trabalhadores dos canaviais, sem sugerir situações de conflitos
entre eles. Esse propósito de apropriação da história local pode ser refletido quando colecionam
artefatos (garrafas, peças de louça, de barro e de ferro) encontrados no entorno do engenho.

Senhor Estandislau Lobo da Luz, durante a oficina do projeto, apresenta a foto de Damásio.
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Carteira de Trabalho e Previdência Social da
senhora “Eva”, de nome Maria Alves de Nazaré
Silva (nascida em 11/09/1903).

João Barbosa Rodrigues4 ao navegar no rio Capim e adentrar-se no Igarapé Jauaryteua elabora
uma narrativa sob uma perspectiva arqueológica do sítio aonde morava o tapuio Manoel dos
Santos e descreve as peças encontradas como sinal da ocupação indígena:

Saltando em terra em um sítio que aí fica na margem direita pertencente à um velho tapuyo de
74 annos de idade chamado Manoel dos Santos, e percorrendo não só a mata como a sua
pequena roça ahi encontrei um machado de pedra de uma fôrma inteiramente nova para mim.
Centenares destas armas, inteiras ou em fragmentos, dos nossos índios primitivos, de diversos
pontos desta província e da do Amazonas, tem passado pelas minhas mãos, porém, nenhuma
affecta a fôrma desta. [...]
O terreno onde encontrei é bastante elevado, fica 13 metros acima do nível das águas do rio. E
mostra ter sido anteriormente cultivado. Pequenos fragmentos de louça de barro também
encontrei, mas em fragmentos tão pequenos, que para estudo não serviam. Julgo que pertenceu
a belicosa tribu dos Tupinambás, única que a história e tradição conheceram neste rio
(RODRIGUES, 1875, p. 28)

Não há dúvida de que o rio Capim é um majestoso e grande sítio arqueológico. Mas, antes é
preciso reconhecer os povos que constroem essa diversidade social e cultural. Essa visão de
diversidade social e cultural encontra-se em relatos de viajantes. Antônio Ladislau Monteiro
Baena (1969) recapitulou a narrativa do Major Francisco Nunes que, em 1798, teve a incumbência
de narrar os pormenores da viagem na região abrangida pelos rios Capim, Gurupi e Pindaré
com a finalidade de examinar as vertentes desses rios que poderiam permitir as comunicações
com a Capitania do Piauí. Essa narrativa identifica os povos indígenas:
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remontara o rio Capim até ao Arraial de Santa Cruz; do qual vogara pelo rio Suribuju, braço do
Capim; que da parte superior deste braço transitara por terra até a maior proximidade das
vertentes do rio Gurupi onde vira os Gentios Amanajos: que daqui através de tabocais, ribanceiras,
charaviscaes, penedias, longos tremedaes e Silvícolas feroces, chegara à beira do rio Pindare,
construira canoas de paus, e nelas descera ate a Vila de Monção, onde entrara a três de Novembro;
de cuja Vila se dirigira a Cidade de São Luiz do Maranhão, e nela fora bem recebido pelo Capitão
General Governador Dom Diogo de Souza (BAENA, 1969, p. 238).

Várias narrativas ressaltam o povoamento indígena, no alto rio Capim e a intrincada rede de
relações sociais que estabeleceram com os antigos trabalhadores dos canaviais, sem sugerir
situações de conflitos e referem-se aos donos, às esposas destas figuras, aos feitores, aos gerentes
do engenho, aos comerciantes que representam posições de mando, entretanto, é marcada a
distância, embora alguns indiquem ter sido batizados por uma pessoa dessa posição social.

As margens do rio Capim representam a diversidade de povos indígenas pela presença dos
Amanayé e os Tembé (ASSIS, 2006; ASSIS; DIAS, 2009). O alto Capim havia sido tradicionalmente
ocupado pelos Amanayé, localizados entre os igarapés Ararandeua e Surubiju. No ano 1945, no
governo do coronel Magalhães Barata foi criada a “Reserva Amanayé”.

Hoje, eles estão distribuídos nas Terras Indígenas Saraua e Barreirinha, fora dessa antiga reserva.
Contudo, são áreas intrusadas por fazendeiros e existem conflitos com lenta solução5.

Indígenas Amanajá : IR/SPI-1911. Fonte: http://pib.socioambiental.org/en/povo/amanaye/30.
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No médio e baixo rio Capim, os senhores proprietários de engenho introduziram os escravos
nas plantações de cana de açúcar que floresceram durante o período colonial e império e, em
parte substituiu o extrativismo de cacau nestas terras, que haviam visto surgir as antigas vilas
como Santana do Capim. A decadência dos engenhos concomitante à abolição da escravidão
reconfigurou o povoamento no baixo e médio Capim, surgindo os novos povoados como
Quiandeua, Badajós, São Mateus, Sauá-Mirim, Ipixuna, Taperinha.

O povoado quilombola de Quiandeua6 está localizado neste segmento do rio, assim como
Badajós. Os casamentos entre indígenas e quilombolas foram indicados como frequentes por
antigos ocupantes do rio Capim. Foi o senhor Raimundo Aires (73 anos) que relatou as relações
sociais mantidas com os indígenas e também descreveu intensamente a entrada dos
comerciantes de madeira.

As florestas do médio e alto Capim foram exploradas e devastadas na primeira metade do
século XX, processo que se intensificou nas décadas de 1960-80. O desflorestamento
desencadeado pela instalação da pecuária e a exploração madeireira esteve associado à
intervenção autoritária do Estado e aos planos de desenvolvimento da Amazônia. Medina (2003,
p. 21) descreve a organização comercial e as relações sociais que inaugurou o comerciante
Salazar, vindo do baixo Capim e que se instalou em Quiandeua, transformando o povoado em
um entreposto comercial para os serradores que subiam o rio Capim aonde a madeira era
abundante:

O comerciante do Quiandeua fornecia o rancho necessário para os “serradores de serrotão” que
subiam o rio durante 10 a 15 dias de “casco de remo de faia” e ficavam de cinco a seis meses no
Alto para voltar com dúzias e dúzias de pranchas serradas de madeira branca, principalmente
de virola, marupá, freijó e faveira. O próprio Salazar tirava pouca madeira; o comércio e os
plantios eram suas principais atividades.

Os tiradores de madeira7 subiam o rio e com suas famílias se instalaram e organizaram novos núcleos,
alguns de caráter efêmero. A economia madeireira continuou avançando de forma mais destrutiva
nas décadas seguintes. O Relatório Preliminar de Desenvolvimento Integrado do Município de São
Domingos do Capim (PA) de 1970 informa com base em estudo realizado pelo IDESP:

Atividades Madeireiras no Setor Primário, 1966, a existência de tipos de vegetação no “território
de São Domingos do Capim, de ‘tipo florestal Capim’ e ‘tipo florestal Santana’. O primeiro,
localizado ao longo do rio Capim apresenta um volume madeira-hectare de 194 m3. O número
médio de árvores por hectares é de 114 (SUDAM, 1970, p.19).

Sobre o segundo tipo, florestal Santana, indicava que se encontra “disperso nos municípios,
mormente nos trechos atravessados pelas rodovias BR – 010 e PA-70. Manifesta num volume
de madeira de 153 m3 por ha. O número de espécie oscila em torno de 138”.  Essas áreas estão
contidas nas características Capoeiras e Floresta Amazônica explorada.

Neste Relatório, o item relativo a Extrativismo Vegetal permite compreender os fatores e agentes
que contribuíram para o desmatamento. A exploração de madeira de lei e branca foi intensa
no intervalo de 1965/69 e informa que em 1966 as madeiras alcançaram 91,50% do valor da
produção total e conclui: “foram as madeiras que na produção total apresentaram crescimento
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Vila de casas da antiga serraria  Benevides  para moradia dos trabalhadores.

Vestígios da serraria que funcionou no povoado Benevides.
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mais acentuado, alcançando 693% a madeira branca e 437% a madeira de lei”. (SUDAM, 1970, p.
25). Entre os empreendimentos que tiveram financiamentos concedidos pela SUDAM listaram
a Fazenda Reunidas Emay, que tinha 2.500 cabeças de gado e se localizava no Km 105 da Rodovia
BR – 010. Esta é descrita como tendo campo de pouso com capacidade para receber aviões
bimotores, equipamento de rádio transmissor e gerador elétrico. Cita, em segundo lugar, a
Companhia Agropecuária do rio Jaboti, localizada no Km 69 da rodovia indicada. Contava com
3.000 cabeças de gado. Outros investimentos agropecuários no município eram: Agropecuária
Novo Mundo S/A, a Companhia Agropecuária e Industrial Maringá, a Fazenda Candiru, Fazenda
Paraguassu S/A, localizada próximo de Ipixuna. As duas últimas fazendas citadas que não tinham
sido financiadas foram: Fazenda Pará-Poram, que se instalou em 1969, a altura do Km 75 da BR
– 010 e a Aproaga LTDA- Comércio, Agropecuária, Importação e Exportação, situada à margem
direita do rio Capim, a oito horas da cidade de São Domingos, via fluvial. Ela possui uma serraria
e um pimental (SUDAM, 1970, p. 40). A este empreendimento vinculava-se a povoação de
Aproaga, considerada como tendo exígua dimensão (SUDAM, 1970, p. 23).

A história recente do rio Capim mostra os efeitos da construção da rodovia Belém – Brasília que
implicou a distribuição das terras para os fazendeiros e para instalação de assentamentos de
colonos. Medina (2003, p. 31) afirma que na década de sessenta, “a maioria dos trabalhadores
passou a extrair madeira em rolos nas áreas de Quiandeua e proximidades”.

As florestas situadas às margens do rio Capim foram derrubadas para transformar em uma
grande faixa de exploração extensiva de pastagem para implantar uma pecuária de baixa
produtividade que provoca o empobrecimento do solo.

Vários povoados e pequenos sítios observados na excursão de Quiandeua à Graciosa constituem
formas de existência de terras tradicionalmente ocupadas ao longo de quase três séculos às
margens do rio Capim e seus afluentes. O ritmo de transformação desses povoados é
sumariamente assinalado nestas páginas. Já vimos que Quiandeua, Ribeira, Mamourana
experimentaram intensamente a explosão da economia madeireira.

Na transição para os governos democráticos, novamente foi privilegiada a associação de
interesses madeireiros, pecuaristas e de empresas de mineração, o que aprofundou o
componente de devastação da floresta, de contaminação de rios e de destruição de formas
camponesas de produção no Vale do rio Capim. As ações que se objetivaram para reduzir a
pressão sobre as espécies madeireiras revelaram-se pouco eficazes.

As florestas ainda existentes estão sob a mira das serrarias e das carvoarias clandestinas e aumenta
a destruição dos recursos madeireiros, o que se faz acompanhar de efeitos sobre os rios e
igarapés. Os novos projetos têm um componente predatório intenso e obedecem à lógica da
elevação geral do preço das commodities (carne in natura, soja, papel e celulose, ferro-gusa,
ferro e madeiras), o que tem levado a uma expansão simultânea de grandes empreendimentos
voltados para pecuária, sojicultura, plantio de dendê, plantio de eucalipto, exploração madeireira,
além de atividades de mineradoras e siderúrgicas, provocando uma devastação generalizada
na Amazônia Legal.
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Vista da Fazenda
Redenção localizada,
atualmente, no
município de Ipixuna
do Pará, registrada
durante trabalho de
campo em 15/03/2013.

Propriedade da
Empresa IMERYS, rio
Capim Caulim S.A.,
próximo ao povoado
de Santa Maria do
Bacuri.

Fazendas localizadas às
margens do rio Capim.
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Em São Domingos do Capim, Aurora do Pará e Ipixuna do Pará, observa-se: aumento da
privatização dos recursos e da pressão sobre as terras públicas, áreas de posse ou de ocupação
antiga; pressão pelos recursos de áreas tradicionalmente ocupadas (terras indígenas, territórios
quilombolas, assentamentos agrícolas); pecuarização de grandes extensões e o avanço sobre
as pequenas propriedades; diminuição relativa e absoluta de áreas de lavoura de mandioca;
destruição e contaminação de cabeceiras de rios e igarapés e de mananciais; expansão da
sojicultura; destruição de economias extrativas tradicionais; concessão de licença ambiental
para empresas, como foi o caso da concessão do governo paraense para a CVRD em Paragominas;
violência contra grupos que definem como estratégia social e política a proteção dos seus
territórios de trabalho e de vida social.

No Vale do rio Capim, é desencadeado o conflito sócio-ambiental como produto de múltiplas
dinâmicas de destruição, de ações predatórias que potencializam os processos de devastação
resultantes da implantação de empreendimentos e que se processam por meio da apropriação
privada dos recursos naturais. Esses processos reduzem a segurança alimentar de grupos sociais
e redefinem uma situação de dependência pela perda de recursos.

No alto Capim, à altura do povoado Quiandeua, observam-se grandes extensões com plantio
de eucalipto classificada como atividade de reflorestamento. O cultivo do eucalipto é realizado
na propriedade de Sidney Rosa8, conforme informaram os entrevistados.

Quiandeua está sob ameaças de um fazendeiro identificado pelos quilombolas que busca meios
de expulsar a comunidade. Além disso, o território experimenta a insegurança com a chegada
dos projetos de monocultivo de dendê e a contaminação por agrotóxicos nos igarapés Joíra e
o Tujujú. A empresa instalada é a Belém Brasil Bioenergia.

Área do território quilombola escavada para obtenção de material utilizado na obra da ponte do rio Capim.
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No Estado do Pará, as atividades de extração e beneficiamento do caulim têm produzido a
contaminação de rios, igarapés e solos. As transformações provocadas pela exploração de caulim
ocorreram na década de setenta, no município de Ipixuna do Pará9. O Estado do Pará possui
52% das reservas de alta qualidade deste minério. Luz e Damasceno (1993) informam sobre a
primeira empresa – CADAM/CVRD rio Capim – que se constituiu como uma joint venture e a
segunda – a rio Capim Caulim S. A. pertencente ao Grupo Mendes Júnior. Desde 1996, a IMERYS
S. A.10 opera através da empresa rio Capim Caulim, que adquiriu em 2010 a Pará Pigmentos S. A.
(PPSA), do Grupo Vale. Notícias divulgadas no mês de fevereiro informam sobre os planos de
expansão da produção de caulim no Pará11.

As terras da comunidade que limitam nos fundos com a “empresa da Vale” estão sendo
“compradas” pela empresa que de imediato informa o início da exploração do caulim. Em
entrevista com a Delegada Sindical do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Ipixuna do
Pará, Srª. Joana Maria Teixeira Oliveira, da comunidade Nova Vida, explicou que os trabalhadores
são pressionados para vender suas terras. Assinalou ainda que no povoado Deus por Nós, “que
tem muito caulim, vão sair 11 famílias”. Em 2012, “meteram a máquina, retalharam e prometeram
que tem que sair de lá quando for para explorar”. Cajueiro está igualmente ameaçada. No igarapé
Cajueiro que contorna o povoado, registraram-se mortes de peixes. As denúncias sobre
mortandade de peixe e sobre a qualidade da água do rio Capim também foram feitas pelos
Quilombolas do Aproaga ante a Assembleia Estadual que em 2010 organizou uma comissão
para examinar essas situações. Contudo, os estudos sobre a qualidade da água não tiveram
retorno e o processo caiu no silêncio. Tanto os quilombolas como os trabalhadores rurais estão
atentos aos procedimentos da empresa que desenvolve uma política de expansão passando
por cima dos direitos territoriais e ambientais.

Ponte sobre o rio Capim, de 540 m de extensão, unindo as localidades de Benevides e DER.
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O discurso dissonante é feito por alguns entrevistados em Santa Maria de Bacuri que reconhecem
ter recebido benfeitorias e oportunidades de emprego. Cajueiro é outro povoado que manifesta
sua adesão entusiasta à intervenção empresarial.

No médio rio Capim, a empresa ADM do Brasil iniciou o plantio de dendê e, segundo informativo
do Banco da Amazônia, essa produção ocupará 12.000 ha, não incorporando áreas da agricultura
familiar – 600 famílias com plantio individual em torno de 10 ha e 50% próprio. A Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) firmou, em janeiro de 2011, um
convênio de cooperação técnica com a prefeitura do município de São Domingos do Capim
para assistência dos agricultores. Em 2011, começou a construção de uma planta de
processamento de palma no município de São Domingos do Capim12. Esse avanço do dendê
cerca os territórios dos quilombolas do rio Capim produzindo a apropriação privada das terras
e representa novas ameaças de contaminação dos rios e igarapés.

Lideranças da Associação Quilombolas Unidos do rio Capim – AQURC acompanham o avanço
do dendê, que se amplia do lado da fronteira com os assentamentos Vitória da Fé e Nova
Caminhada e Taperuçu que tem 190 lotes, onde vários agricultores familiares se posicionam a
favor do cultivo. Pessoas do assentamento Sauá Grande já participaram de “reuniões do dendê”
e o assentamento experimenta divisão interna. O grupo que rejeita a proposta desse cultivo
prefere manter a produção e manejo de açaí, portanto não acompanha “os que foram tomados
pelo dendê”. Outra observação sobre essa adesão dos assentamentos no município vem das
manifestações do prefeito e dos vereadores. Eles contribuem mostrando vantagens irrefutáveis
a favor do dendê e sua auréola de futuro, progresso e desenvolvimento.

Os quilombolas completaram o registro deste quadro crítico em relação à fazenda Cajueiro,
que foi “invadida por posseiros”. Essa fazenda foi formada por um advogado que “comprou”,
tempos atrás, as terras dos quilombolas, em troca de instrumentos de trabalho. Alguns
quilombolas do povoado Benevides plantam nas terras da fazenda, como faziam seus pais e
avós, por considerar direito e não possuírem outras terras. Os produtos dessas roças e as criações
estão sendo arbitrariamente apropriados pelos “invasores”, que manifestam uma atitude
desrespeitosa com os quilombolas. Com medo de atos de violência, estes não realizam nenhuma
denúncia policial.

Desde 2007, início da construção da ponte sobre o rio Capim, os quilombolas têm experimentado
situações novas como o alagamento de algumas casas, o isolamento da comunidade, já que
muitas famílias ficaram dentro do canteiro de obras, somado à insegurança. Esta obra é projetada
com vistas a acelerar e aumentar a trafegabilidade na rodovia PA-252 e tem papel importante
no transporte de dendê dos municípios de Concórdia do Pará e Acará.

A construção da ponte, na margem esquerda do rio Capim, significou retirar famílias que tinham
suas casas na comunidade quilombolas de Benevides no local onde foi construído um dos
canteiros de obra. Mais de dez famílias se retiraram das margens da PA-252 por temor de acidente,
com isto perderam seus pequenos comércios e construíram casas por conta própria, afastadas
da estrada. Sete famílias permanecem neste canteiro e acompanham, diariamente, com temor
o movimento dos guindastes que passam por cima das casas nesta operação de construção de
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vigamento da ponte. Nenhuma família recebeu indenização, elas acionaram a Promotoria do
Estado para o pedido de indenização, mas até agora não obtiveram resposta.

Em outubro, a Associação Quilombola Unidos do rio Capim – AQURC – fez denúncia ao Ministério
Público Federal sobre esta situação provocada pela construção da ponte e da negligência da
empresa em respeitar os direitos territoriais, inclusive porque passaram a retirar argila para a obra
que provocou a abertura de um buraco de seis metros de profundidade e mais de 30 metros de
diâmetro. Em nenhum momento solicitaram autorização ou notificaram seus propósitos.

Os quilombolas do rio Aproaga realizaram nos dias 18 e 19/11/ 2013 uma ação de ocupação da
estrada PA-256, à altura de Benevides, comunidade do território quilombola do Aproaga, para
reivindicar medidas compensatórias imediatas da empresa Construbase e da Secretaria de
Transporte (SETRAN-PA).

Grupos e movimentos sociais no Pará têm consciência do processo de devastação e estão, de
forma articulada, produzindo, na contramão as diversas ações de preservação, diríamos que em
miniatura face à grandeza da retirada da floresta e contaminação das águas, situações essas que
revelam as diferentes facetas da questão pública do meio ambiente, componente da
“ambientalização” dos conflitos sociais (LOPES, 2004, p. 217).

O presente-futuro dos povos e comunidades tradicionais do Vale do rio Capim está intrinsicamente
conetado com os rumos dos empreendimentos minerais, do agronegócio do dendê, eucalipto
e a pecuária. Essa dimensão econômica e os agentes políticos, tecnocráticos que a priorizam não
revela posição de abertura para os projetos de povos indígenas, quilombolas, agricultores e
assentados que estão conscientes da disputa pelos recursos do território e precisam desenvolver
uma mobilização permanente em procura e defesa da garantia dos direitos territoriais.
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Rua arborizada com antigas mangueiras no povoado de Quiandeua.



Territorialidades
Territorialidades

TerritorialidadesTerritorialidades específicas do Vale do Capim:
As entradas pela toponímia

Neste estudo, a aproximação com a toponímia do Vale do rio Capim é feita por duas vias: o
conhecimento dos quilombolas do Aproaga e de navegadores do rio Capim e as descrições
tomadas de uma documentação diversa. Por entender que os nomes próprios como escreveu
Lévi-Strauss (1976) fazem parte integrante de sistemas tratados como códigos, meios de fixar
significações e, ainda, por reconhecer com apoio em Dick (2002-2003) que o nome é dado
referencial, definidor e identitário do objeto, que pode operar mudanças e pela desconstrução
semântica adquirir outros significados paralelos ou acepções novas, procede-se ao estudo do
Vale do Capim pela sua toponímia.

No dia 8 de setembro de 2012, em reunião realizada no salão de festa de Sauá-Mirim,
apresentamos mapas antigos e novos do rio Capim para um grupo de quilombolas. Rapidamente,
essa cartografia suscitou diversas observações sobre o “que existe” até Quiandeua, na direção
do alto rio Capim. Os senhores Antônio José Brito Fialho e o Sr. Maurício Lopes dos Santos,
conhecedores do rio Capim, passaram a realizar traçados complementares e assinalar inúmeros
detalhes tanto do rio e suas curvas, quanto os povoados que existem, as festas e os diversos
eventos que circunscrevem nas suas vidas. Na narrativa destes interlocutores listam-se 30
povoados ou “comunidades”, mas também os nomes dos igarapés que deságuam no rio Capim,
as praias e os lugares de pesca.

A toponímia do Vale do rio Capim é o revelador de sua história social e das mudanças que,
longe de ser produto do acaso, correspondem a uma dimensão do presente e do passado. No
alto rio Capim, Quiandeua e Badajós são os mais conhecidos, mas também estão Mamorana,
Joíra, Goiabal, Nanaí, Nazaré, São Sebastião e Fortaleza, povoados antigos que pertencem a este
domínio do rio. Deles - Goiabal, Arraial, Nazaré, Piedade e Quiandeua são citados por Barbosa
Rodrigues, que os ouviu referir em 1874.

Acevedo Marin (2006), em seu estudo, sob o título “Povoados Capienses” situa as territorialidades
específicas do alto rio Capim e indaga se esses povoados significam espaços sócio-econômicos
e culturais de resistência face às forças que concentram as terras e os recursos:

A origem social e espacial dos povoados do médio rio Capim é anterior ao avanço da frente
madeireira e pecuarista da metade do século XX. Várias colônias do médio rio Capim têm
histórias que se entrecruzam nas experiências de ocupação de fins do século XIX e primeira
metade do XX. Elas continuam a se distinguir pelas estratégias produtivas e sociais – entre
elas as estratégias de matrimônio, de migração, de sucessão e herança da terra como também
pelas formas de apropriação e usos da terra. Desses povoados destacam-se Piedade, São
Sebastião e Nazaré. Em um raio maior estão as colônias de Goiabal e o povoado de Quiandeua,
situada a 50 km de São Sebastião. Outras mencionadas foram São Lucas, São Francisco e
Joíra. (ACEVEDO MARIN, 2006, p. 6)
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O pesquisador Ângelo Lima confere com a bússola as informações do croqui.

Os conhecedores do rio Capim elaboram e debatem o croqui do Vale.



Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim   |   27

O senhor Raimundo Aires, que nasceu em Quiandeua foi enfático em dizer que o “mato foi
quase todo derrubado” pelos madeireiros. Mas também, o povoado de Quiandeua está
rodeado de fazendas – grandes extensões derrubadas. Na outra margem do rio Capim, à sua
frente, está a fazenda Tracajá com plantação de eucalipto, antes mencionada. No fundo e dos
lados, do domínio dos auto-identificados quilombolas, encontram-se as áreas com plantio
de dendê.

Em 2006, em Quiandeua, alguns entrevistados por Marinho e Scoles (2008) relacionaram sua
origem como sendo “descendentes de escravos”. Aproximadamente, 100 famílias reconheciam
e organizavam suas estratégias de uso e apropriação de recursos em um território coletivo.
Goiabal é uma colônia com menor população (35 famílias).13 Goiabal e Quiandeua compartilham
as ameaças de madeireiros e fazendeiros.

Em Quiandeua, foi entrevistado o Sr. Antônio dos Santos Mendes, Presidente da Associação
dos Quilombolas do rio Capim que brevemente relatou o processo organizativo desta entidade
e os trajetos da política identitária. Os povoados de Quiandeua, Goiabal, Mamorana e Jauirá
integram a nova associação.

No que representa o alto rio Capim, entre Badajós e Canãa foram identificados os povoados:
Ribeirinha, Retém, Abacate, Penafiel, Tujujús, Mamorana, Quiandeua, Joíra, Goiabal, Nanaí, Nazaré,
Jauaraca, São Sebastião, Aliança e Serra do Catiteua. A leitura do Vale do alto e médio rio Capim
destaca uma toponímia que revela a ação missionária, principalmente, através da catequização
de indígenas.

O estudo dos nomes é uma forma de conhecimento, revela o cultivo do pensamento e
igualmente nele observam-se as formas de dominação. Na toponímia dos igarapés conservam-
se os nomes, na maioria indígena – igarapés Maracaxi, Tachyteua, Naxi, Arumandeua, Sumauma,
Candiru Açu, Cipoteua, Joíra. Já os nomes de povoados revelam uma diversidade, com domínio
da matriz cristã. O povoado de Badajós tem nome dado à semelhança do mundo colonial.
Poucos povoados tem nome indígena – Tajuju, Sauá-Mirim ou de origem africana,
excepcionalmente Quiandeua. Os povoados experimentam mudanças recentes ainda dentro
da matriz cristã, como Jurupará que é rebatizado como Canãa; de Alegre Vamos que hoje é
conhecido por Deus por Nós.

Uma nova feição e formas de vida são observadas nos povoados que estão sob a influência de
projetos econômicos, tais como plantio de eucalipto, pecuária e de mineração. A atuação da
empresa Mendes Júnior é registrada no nome do povoado homônimo. Os povoados do rio
Capim no século XXI, foram descritos sob diversos critérios de classificação: os antigos, os novos,
os da empresa Imerys, os quilombolas, os evangélicos, os das festas.

No Vale, distinguem-se hoje, não menos de 67 povoados, mas vários sítios diferenciados pelos
seus proprietários e os conhecedores do rio. No médio rio Capim foram indicados os sítios
Conceição, do senhor Lilico, que “é uma fazendinha”.
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POVOADOS DO VALE DO RIO CAPIM

A excursão realizada em março de 2013 iniciando em Quiandeua permitiu reunir elementos de
descrição do Vale do rio Capim que contribui para refletir a diversidade social, o pertencimento
como categoria de autoatribuição, a força da identidade que pode unir Quiandeua, São Mateus,
São Bento, Ipixuna, Sauá-Mirim, Taperinha, Benevides e Alegre Vamos. Almeida (2006, v. 1, p.
153) assinala, quando realiza o estudo do território quilombola de Alcantâra, que os povoados
“mesmo quando contíguos, podem ser diferentemente organizados” e esse fato é notório na
etnografia realizada em Sauá-Mirim e Taperinha.

Os povoados mencionados têm a mesma referência e memórias sobre o Engenho Aproaga? A
descrição e observação por seu caráter preliminar representa apenas uma aproximação, mas a
ideia da multiplicidade dos povoados e sua diversificação sugerem o interesse nesses processos
concretos de territorialização. De outra forma, se estabelece uma centralidade do “Aproaga” na
vida das pessoas que trabalharam para os proprietários, que eram seus familiares, ou por ter
ouvido falar e apropriar o engenho como memória social.

Inventariamos 67 povoados que foram referidos pelos entrevistados e de forma atenciosa pelos
acompanhantes da excursão.

Casa de farinha a beira do rio Capim.
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No alto rio Capim, os povoados têm sua história entrelaçada com a economia da colônia, do
império e as tramas de poder local. Uma notícia de conflitos hierárquicos indicava que em
janeiro de 1834, o capitão da Guarda Nacional no Distrito de Badajós do rio Capim havia sido
“humilhado” pelo Juiz de Paz. Não raro, também os documentos solicitam a cessão de Guardas
para executar serviços e se conhece os atos de rebeldia ante o recrutamento compulsório
(NOGUEIRA, 2009).

Badajós possui edificações que lembram sua grandeza social como a antiga igreja, em avançado
estágio de arruinamento daquele que foi um entreposto comercial importante no século XIX.
Também nele existia um cartório, que recentemente foi mudado para o povoado Ribeira. As
pessoas com as quais dialogamos lembram as festas de junho, que nesse povoado “eram
notáveis”.

Ribeira, situada abaixo de Badajós, tem acesso por uma estrada acidentada, não asfaltada e
margeada por fazendas. O povoado possui alguns pequenos comércios e casas de alvenaria.

São Bento, Quiandeua e São Mateus são povoados referidos à identidade dos quilombolas do
Aproaga, o que é feito por um reconhecimento de sua ancianidade. As fontes consultadas
permitem apresentar uma breve história de São Bento, especialmente por constituir-se em
documento-testemunho de ancianidade, permanência e das relações sociais tecidas entre
indígenas e povos introduzidos pelo sistema colonial.

A Missão de São Bento localizava-se na margem direita do rio Capim, um pouco abaixo da boca
do rio Candiru-Mirim, conforme mapa feito por Barbosa Rodrigues, em 1875. No diário da visita
pastoral feita pelo Frei João de São José, em janeiro de 1762, a aldeia foi referida como: “nova
povoação de índios que saíram do mato, onde desde muito andavam fugidos, em número de
cento e quarenta pessoas”, e que “Ainda não tinham sido visitados”. A povoação foi batizada de
São Bento do Capim pelo padre João, que em sua estada de dois dias naquela localidade “se
confessou e comungou muita gente” (CASTELLO BRANCO, 1868, p. 204-205). Em outra visita
pastoral, desta feita realizada pelo Frei Caetano Brandão em 1784, a missão de São Bento
configurava-se como uma “povoação muito pequena: só achamos algumas poucas mulheres e
três ou quatro homens, por andarem os outros em serviço”. Porém, em seguida em seu texto,
Brandão complementava que a freguesia de São Bento era muito pequena, que não chegava a
contar cem pessoas, e “era bonitinha e abundante de peixe, e carne do mato”, e onde havia
uma pequena capela (AMARAL, 1867, p. 270).

São Bento rio Capim foi chamado de freguesia de “Vara Índia”, semelhante a Penacova, Vila de
Beja, Vila do Conde, Barcarena e São João (Tentugal). No rio Capim, na povoação de São Bento
foi referida a situação dos indígenas sob o regime do Diretório que se levantaram contra as
ordens de recolhimento do produto das suas roças.

O diretor Joze Vieira Gomes, em ofício de 22 de janeiro de 1776, informa ao governo do Estado
do Grão-Pará que recebeu 191 alqueires e diante do que considera “desordens” dos roceiros
não sabia se levaria presos os que se recusavam a entregar a farinha. Essa autoridade, na mesma
data escreve para comunicar a fuga de escravos indígenas e a morte de quatro deles.
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Aningal
Anengau

São João Canderinho
Santana

São Bento
Claridade

Catita
Palheta

Monte Alegre
São Raimundo
São Sebastião

Nazaré
Aparecida

Maracaxi
Santos Reis

Badajós
Ribeirinha

Retém
Abacate
Penafiel

Tujuju
Mamorana
Quiandeua

Joíra
Goiabal

Nanaí
Fortaleza

Nova Vida
Alegre Vamos

Nova Canaã
Monte Alegre

Breves
Lacraia

Deus por Nós
Cajueiro

Canaã
Cipoteua

Bacuri Açú
Vila de Cajueiro

Paraíso
Santa Maria do Bacuri

Santo Amaro
Pontinha
Filadélfia

Ilha Pontinha
Areial

Santa Rosa
São Mateus

São Bento
Barreirinha

Vila Nova
Nova União

Nova Esperança
Boa Esperança

Boa Esperança I
Beirajuba

Vila de Santa Ana
DER

Ipixuna
Taperinha

Sauá-Mirim(ou Ponta)
Sauá Grande

Benevides
Taperuçu

Aliança
Anauera

Bela Vista
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Uma nova fuga de indígenas foi comunicada às autoridades em fevereiro de 1778. Martinho
de Souza Alburqueque notificou ao diretor do Lugar de São Bento Capim que os quatro
índios remetidos pelo dito diretor para o serviço da Ribeira fugiram na mesma hora que
chegaram e pede, que quando forem apresentados, que os remeta à esta cidade, para
passarem às calcetas14.

Nessas linhas de história, estão entrecruzadas as memórias dos velhos capienses que recitam o
seu conhecimento vivo do rio Capim. Raimundo Aires foi entrevistado em Quiandeua e entre
suas recordações está o Cemitério Velho, acima da Cachoeira, que “era um cemitério de índio”.
Sobre a sua família refaz os antepassados: os avós tinham por nome Josefa e Horácio que
haviam sido escravizados. A sua mãe, Bonifácia Antoniades, nasceu no histórico povoado de
São Bento e casou com Raimundo Cristino da Anunciação.

Uma reflexão do senhor Raimundo situa o divisor do rio Capim:  “os escravos eram prá lá baixo;
eles eram mandados, enquanto nós somos escravos, somos libertos. Naquele tempo, era
mandado”. E esta sentência acompanhou-se de um riso aberto sobre uma condição de
incompletude.

São Mateus, povoado antigo, possui terras com uma diversidade de árvores frutíferas
(tucumã, uxi, bacuri, araçá, pupunha, manga) que constituem parte da herança. Atualmente,
liga-se por um ramal à PA-252, possui umas 30 casas. O cultivo de roças é feito segundo

Códice: 318 Nº doc.: 29 p. 246

Illmo. E Exmo. Senhor

Exmo. Senhor o Redimento desta Roça q’. estou desmanchando, tem Repartido o Capitão Antonio dos Santos,
pello commum desta povoação, é despenca ir athezouraria Geral, é desta sorte se faz exzento das ordens de
Va. Exa., é seus ministros e Directtor, e finalmente o q’. o Tenho Recebido daRoça são cento e noventa e hum
Alqueire, pois como Va. Exa. Onadita tem mando Caztigar portanta q’. tem feito foi acauza de tirar os [seitos] ao
Director porem Como estas dezordens são feitar LáaoCampo não seSabem senão nofim possa Liar omandaria
prezo aprezença de Va. Exa. Por ms. Anns. S. Bento Rio Capim 22 de Janeiro de 1776.

Joze Vieira Gomes.

Códice: 318 Nº Doc.: 30 p.: 463

Illmo. E exmo. Senhor.

Exmo. Senhor vão os Indos q’. costuma dar esta Povoação para o Servisso e São ytres enadita vão seis porq’.
Não tem apovoaçãoComq~em seRendão pois os q’. há estavão fuzirão e não vierão para apovoação e tãobem
morerão quatro dos q’. erão Capazes para o serviso e hé porq’. Não mando mais taõbem mando hua por são de
tabatinga pois não me esqueso do q’ Va. Exa. Ds. Gde. aVa. Exa. Por ms. Anns. S. Bento Rio Capim 22 de Janeiro
de 1776.

Jozé Vieyra Gomes
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POVOADOS AFETADOS POR PROJETOS DE MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIOS NO VALE DO RIO CAPIM
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Em Badajós,
antiga igreja em
processo de
arruinamento.

Em Badajós,
Escola Major
Virtoares
(desativada).

Escola EMEF
Presidente
Castelo Branco.
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Casas no povoado Ribeira.

Trapiche no povoado Ribeira.

Igreja de São Mateus.
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as práticas de plantação mista – mandioca, milho e arroz no mesmo roçado. A agricultura
é combinada com a pesca, indicando como espécies mais encontradas: acará e praboca.

Outra referência histórica do Vale do rio Capim é a Fazenda Graciosa. De acordo com Vianna
(1992), esta fazenda ficava à margem esquerda do rio Capim e possuía 1.557 braças de frente,
situando-se em terras entre “o marco frechal até ao do Tauá-puá, e fundos até o igarapé Juruira”.
Além disso, as terras compreendiam também um cacoal situado na margem direita do Capim,
com duzentas e cinquenta braças, contadas do igarapé Gapohy para baixo. Esta propriedade
pertencia ao padre Manoel Gaspar da Fonseca, que morreu em 1791, e por seu testamento,
repassou-a ao Hospital dos Pobres (VIANNA, 1992, p. 272).

Em meados do século XIX, a Graciosa, que era também conhecida como São José do Guajará,
destacava-se como a mais próspera fazenda da Santa Casa de Misericórdia, e rendia mais de um
conto réis por ano, com a exploração de suas roças de mandioca e cacau. Porém, após
experimentar seguidos anos de baixa produção, a fazenda foi arrendada em 1868 por Pedro
Lourenço da Costa, por um período de apenas três anos. Em 1876, na falta de mais arrendatários,
o estabelecimento rural voltava a entrar em declínio, apresentando-se em mau estado, com
suas plantações abandonadas, os ranchos destelhados e a casa de vivenda requerendo grandes
reparos. Esta situação culminou com sua venda em 10 de março de 1880, ao holandês Eduard
Julius Charles Baars, pela quantia de 4.500$000 réis.

Compreender as dinâmicas de povoamento do Vale do rio prescinde de bases históricas e
conceituais. Almeida (2008, p. 29) expõe “uma noção prática designada como ‘territorialidade
específica’ para nomear as delimitações físicas de determinadas unidades sociais que compõem
os meandros de territórios etnicamente configurados”. E acrescenta que podem ser “resultantes
de diferentes processos sociais de territorialização e como delimitando dinamicamente terras
de pertencimento coletivo que convergem para um território”. O antropólogo assinala elementos
políticos na construção do território etnicamente configurado:

o acesso aos recursos naturais para o exercício das atividades produtivas, se dá não apenas
através das tradicionais estruturas intermediárias do grupo étnico, dos grupos de parentes, da
família, do povoado ou da aldeia, mas também por um certo grau de coesão e solidariedade
obtido face a antagonistas e em situações de extrema adversidade e de conflito que reforçam
politicamente as redes de solidariedade (ALMEIDA, 2008, p. 29 e 30).

A partir da leitura de Barbosa (2010), são reconhecidos os sistemas de uso comum e as regras
adstritas. Estes se concretizam em normas e regras que giram em torno aos recursos encontrados
nos ambientes e dos quais eles dependem. O grupo atribui valores aos recursos naturais e não
se trata de um valor cambial, inclusive das trocas de horas de trabalho (BARBOSA, 2008, p. 122).
A autora retoma os sistemas de uso dos recursos, as regras que vigoraram entre os Povos do
Aproaga e que ainda estão em uso, conferindo, as perdas de recursos pela flexibilização da
regra ou forçada pelo mercado. Também, examina as regras em relação aos recursos naturais
de acordo com os ambientes identificados no território: igarapés, lagos, várzea, terra firme,
quintais. Sobre os sistemas de uso comum, a pesquisadora indagou para a senhora Maria América
dos Santos sobre as regras que prevaleciam entre Nova Ipixuna, Taperinha, Sauá-Mirim ouvindo
desta matriarca o comentário:
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A gente nunca procurou desavença com nossos vizinhos, o pessoal aí, da “ponta” [se refere ao
Sauá-Mirim]. Aqui a gente vive se ajudando, quando alguém precisa caçar, pescar ou tirar
castanha, que lá tem muito, é só avisar, tem coisas que tiramos que não precisam pedir, eles
também quando precisam caçar, pescar e até para fazer roça a gente consente, um não nega
pro outro. A gente sempre procurou a união com eles e eles com a gente, se a gente não se
ajudar, como vamos viver? (Maria América dos Santos) (BARBOSA, 2008, p. 106).

Escola de Ensino
Fundamental São Jorge
no povoado Nova Vida.
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Rua paralela ao rio Capim, em São Mateus.

Povoado Paraíso.

Povoado Filadelfia.
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do povoado de São Mateus.
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Políticas
Políticas identitárias

Políticas identitárias
Políticas identitárias dos povos
e comunidades tradicionais no Capim

No último quartel do século XIX, é provocada uma nova reconfiguração dos povos indígenas
do rio Capim sobre a qual encontram-se registros na escrita dos missionários Capuchinhos. No
Relatório do Presidente de Província, de 1874 leem-se as narrativas inseridas nos capítulos
“Catequese e Civilização de Índios” e “Missões” que dão conta da intensificação da exploração
de copaíba e da casca de cravo, riquezas encontradas nas cabeceiras desse rio e extraídas pela
mão de obra indígena subordinada aos religiosos. Com esse interesse, foi organizada a colônia
Santa Leopoldina com indígenas Tembé, em número de mais de 400, que também eram
ocupados nos plantios de mandioca, milho, arroz e tabaco.

Assim, uma nova frente de expansão pressionava as terras ocupadas no alto Capim pelos povos
Tembé, Turinará, Amanayé e também os Timbira, Guajará que se internavam no interior das
matas. Em 1871, havia sido fundada em Pracateua a primeira missão com mais de 600 indígenas
dos povos Tembé e Turinará. No ano seguinte, foi fundada a segunda missão no lugar
denominado Anauera, com mais de 300 indígenas e posteriormente, a missão Santa Leopoldina
no mesmo lugar onde existiu a colônia já mencionada.

Os povos Tembé e Amanayé são reconhecidos como etnias permanentes e várias pesquisas
antropológicas analisam as políticas identitárias e as disputas que se revelam lutas de classificação.
Alonso conclui em relação aos Tembé:

É, geralmente, na defesa do “seu território”, que critérios de “autenticidade Tembé” se tornam
socialmente significativos, quando os membros do grupo sentem a “necessidade” de mostrar
para “os de fora” que “os Tembé têm cultura”. Reiteramos que a idéia da defesa do território,
entendida como uma relação especial dos habitantes com um determinado lugar, tem por
objetivo mostrar que aqueles que o habitam compartilham uma mesma cultura (ALONSO,
1999, p. 51).

Desse estudo, apreendem-se reflexões sobre os efeitos de criação do que a autora denomina a
“unidade Tembé” e como contribui para o “fomento da cultura e identidade Tembé”. Nos processos
que analisou aponta que os vários atores estão mobilibizados para construir suas próprias
identidades em diferentes contextos. Se no Vale do rio Capim são visibilizadas as identidades
indígenas e quilombolas, outras identidades emergem com maior ou menor unidade.

Os antigos colonos instalados na região do Capim desde fins do século XIX produzem a partir
de suas memórias uma identidade social de “bravos capienses”.

Sob diversas linhas históricas e políticas surge a identidade coletiva de “capiense”, e uma
adjetivação ainda de “bravos capienses”, que se constrói positivamente. Preliminarmente, esta
designa uma territorialização específica dos camponeses que em diversos momentos fixaram-
se às margens do rio Capim. Mas essa intitulação de capiense tem raízes mais profundas na
história dos rebeldes de São Domingos de Capim. (ACEVEDO MARIN, 2006, p. 6)
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A antropologia tem produzido uma ampliação das leituras sobre direitos étnicos e territoriais, o
que faculta sua compreensão tanto das políticas de identidade dos agentes sociais quanto à
interpretação que consta dos instrumentos legais e de políticas governamentais. O artigo 68
dos ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e o artigo 231 da Constituição de
1988 associaram um significado comum à ocupação permanente de terras e suas formas
intrínsecas de uso que caracterizam o sentido peculiar do “tradicional”. Neste instrumento jurídico,
a noção destacada explicita: “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por ele
habitadas em caráter permanente as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis
a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo uso, costumes e tradições” .

A noção de tradicional, além de deslocar a “imemorialidade”, produz contraste com as legislações
agrárias coloniais. O significado de tradicional está intrincado com a identidade do grupo. Almeida
enfatiza os elementos em combinação:

... se pode dizer que mais do que uma estratégia de discurso tem-se o advento de categorias que
se afirmam através de uma existência coletiva, politizando não apenas as nomeações da vida
cotidiana, mas também um certo modo de viver e suas práticas rotineiras no uso dos recursos
naturais. A complexidade de elementos identitários, próprios de autodenominações afirmativas
de culturas e símbolos, que fazem da etnia um tipo organizacional (ALMEIDA, 2008, p.  89).

“Povos de Aproaga” é uma autodesignação e enquanto categoria de existência coletiva os têm
conduzido a uma politização do antigo casarão engenho do Aproaga e uma autodenominação
afirmativa do que este representa enquanto cultura, símbolo e mesmo uma política de
preservação e gestão como patrimônio. Sobre as ruínas se constrói um eixo de mobilização
política que é percebido pelos pesquisadores das instituições científicas (Museu Emílio Goeldi,
Universidade Federal do Pará), pela burocracia do Estado (IPHAN, INCRA), pelas autoridades
municipais e pela sociedade do Vale do Capim.

A Associação Quilombola Unidos do rio Capim (AQURC), em representação dos Povos do
Aproaga, reivindica o território de pertencimento e o reconhecimento de direitos e sobre
estes dois elementos se constroem os diálogos, as questões, as ações do grupo e da entidade
representativa. As indagações a propósito de estratégias e sobre as condições de possibilidade
para obter a titulação coletiva são formuladas de forma reiterativa entre eles e em instâncias de
lutas de poder.

As observações acuradas sobre estes processos, nos municípios do entorno do rio Capim, são
trazidas para compreender as ameaças sobre o território dos Povos do Aproaga que desenvolvem
sua organização e ação social de forma inseparável da territorialidade.

O uso de recursos constitui uma estratégia de resistência de povos e comunidades tradicionais
que exercem relativa autonomia no controle de acesso aos recursos, estabelecem regras
consensuadas. Os sistemas de uso comum “tornaram-se essenciais para estreitar vínculos e
forjar uma coesão capaz, de certo modo, de garantir o livre acesso a terra, frente a outros
grupos sociais mais poderosos e circunstancialmente afastados” (ALMEIDA, 1989, p. 173). Esses
sistemas estão referidos a um território.
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Desde 2010, intensifica-se o movimento de expansão do dendê, antes reduzido a áreas
relativamente restritas. Os interesses do agronegócio provocam o aquecimento do mercado
de terras e pressionam pelos territórios quilombolas, ao mesmo tempo que contam com essa
força de trabalho para a implantação dos projetos. As estratégias e os interesses econômicos
convergem para o monopólio da terra. Projetos de mineração com mais de uma década, a
exemplo da exploração de caulim, têm mostrado efeitos de degradação ambiental dentro e
nas fronteiras desses territórios.

Placa indicando proibição, afixada em uma margem
do rio na proximidade do povoado Abacate.

Cachimbo  encontrado no povoado Carmo.

Pilão em madeira, elemento marcante da cultura
material na tradição quilombola, fotografado em uma
casa de São Mateus.



Senhor Vergino dos Santos, descendente do fundador do
povoado de Canavial, depois Ipixuna (GAIA, 2008, p. 321).
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Território quilombolaTerritório quilombola do Capim:
Ipixuna, Taperinha, Sauá-Mirim,
Alegre Vamos e Benevides

A história de Canavial é a chave para conhecer a autonomia territorial e política dos Povos do
Aproaga. Primeiro, é o nome original do povoado mais antigo que se formou a margem esquerda
do rio Capim, na frente, mais um pouco acima do Casarão do Aproaga e o povoado mais
próximo da vila de Santana situada à margem direita do rio. Segundo, com a formação deste
núcleo por Gil Herculano dos Santos, filho de Arcolano Domingos dos Santos, as unidades
domésticas que se formam adquirem autonomia territorial em relação aos domínios dos
proprietários do engenho. Ali, abriram as primeiras roças, caçam, pescam e extraem os produtos
necessários para fabricar casas, canoas e cestarias. Ao que parece, havia um canavial deste lado
do rio e os antigos trabalhadores do engenho vieram se instalar, mesmo sabendo que a
economia da cana e do engenho entrava em decadência, logo as terras foram liberadas. Alguns
documentos conferem esta afirmação com as terras da Ponta ou Sauá-Mirim.

Gil Herculano dos Santos formou família com Luiza Maria da Conceição dos Santos e é
apontado como o adquirinte de uma faixa de terra que vai desde Canavial até Taperinha,
das mãos de Pedro Chermont de Miranda. Assim, Ipixuna (ou Canavial) e Santa Maria da
Taperinha estão vinculados a Gil Herculano e seus filhos. Vergino dos Santos e Fermiliana
Maria dos Santos (filha do Gil) formaram uma nova família que se instalou no sítio. Dessa
união, nasce, em 1911, Vergino dos Santos, que até a sua morte com a idade de 97 anos,
era conhecido por saber contar a história do Aproaga. Barbosa transcreve uma narrativa
sobre a formação de Canavial:

Essa terra era conhecida como Canavial, lugar de “preto fujão”, na época da escravatura muitos
(se refere aos escravos) se esconderam aqui. Chamavam a gente lá em Santana (ele se refere a
Santana do Capim) de “os pretos do canavial”. Depois de meu avô que mudou o nome, passou
a Ipixuna, agora dizem Nova Ipixuna, não sei por que “nova”, continua sendo a mesma (BARBOSA,
2008, p. 99).

Assim, na narrativa do senhor Vergino dos Santos, destaca-se uma estratégia de formação de
povoados e, ainda, a produção de uma identidade ao nível micro, citando os “ipixunenses”
(pertencentes a Nova-Ipixuna), o “pessoal da Mantegagem (pertencentes à Taperinha) e a “gente-
da-ponta” ou “sauáenses” (pertencentes ao Sauá-Mirim) (BARBOSA, 2008, p. 107).

A neta de Gil Herculado dos Santos e Luiza Maria da Conceição dos Santos é a senhora Maria
América dos Santos, que em fala pausada, complementa a descrição desse movimento da
margem esquerda para a direita do rio Capim, quando em companhia dos pais Manoel Raimundo
dos Santos e Adélia Maria da Conceição (filha do Gil) empreenderam a mudança da margem
esquerda para a direita.
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Mas depois a gente crescendo, meu pai virou, veio saindo, aí, nós atravessamos já para esse
lado daí, da Santa Maria da Taperinha. Vendeiro pra outros, pra outros pessoal, né? Aí, meu pai
atravessou já para esse lado, nós fiquemos pra aí... Nós não ganheimos nada de lá, só mesmo
era de ser escravo, eles e nós todos, só de ser escravo, aí, o que ele ainda puderam dá pra ele, foi
esse terreno, que ainda passaram hoje pra aí, mas ainda deram o terreno, né? Disse: ‘Esse terreno
é pra vocês trabalharem’, aí, foi que nós fiquemos nesse terreno que nós estamos até hoje. E isso
que é. Sempre quando pessoal vai lá pergunta, eu digo não, o caso era isso, meu pai contava, eu
ainda me lembro do doutor Pinheiro, da dona Lala, que era mulher dele tudo; só não me
lembro bem do doutor Pedro Miranda e a mulher dele, por que nesse tempo, eu tava mais pra
criança. Mas a minha mãe mesmo contava que eles era empregado deles, eles só davam coisas
pra eles, roupa pro meu pai, minha mãe cortava cana, junta cana pra moerem, moerem no
engenho, no engenho bonito lá de moer cana ... Bandalhou tudo, né?

Nos novos territórios se fixaram também os santos herdados. A senhora Maria América dos
Santos recebeu a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a quem se devotou. Já, o senhor
João da Conceição da Silva Santos, ganhou de herança de sua mãe a imagem do Divino Espírito
Santo, que ficou em Nova Ipixuna (antes Canavial). Os pais de João da Conceição da Silva, eram
a senhora Joveniana dos Santos (filha de Gil Herculano) e do senhor Francisco da Luz (filho do
líder da revolta do Capim, João da Luz).

Ponta ou Sauá-Mirim responde por outro fio de história. Segundo o senhor Vergino dos Santos:

O primeiro a ocupar essas terras foi José Luz, ele procurou meu avô Gil, ele morava lá pra cima
[refere-se ao alto Capim], veio correndo de índios e queria uma locação pra morar, e meu avô
disse: - olha, têm esse bico de ponta, que é do Pedro Chermont, o resto já tem dono, aí, ele foi
com Pedro Chermont e comprou. (BARBOSA, 2008, p. 104)

Barbosa indagou sobre a origem de Ponta (ou “Bico de Ponta” denominação dada pela forma
de meandro do rio Capim que se forma neste segmento) ao Senhor João da Conceição da
Silva Santos (de Nova Ipixuna) que reiterou as informações:

Os antigos contavam assim, que o José Luz comprou do Pedro Miranda e trouxe sua família,
todo esse pessoal que mora lá hoje, é parente do José Luz, são netos e bisnetos dele, mas
sempre foram nossos amigos. Mas não era nessa ponta daqui da frente que moravam, eles
moravam, mais em cima, foi depois que vieram pra essa ponta perto da “Mantegagem” [Taperinha]
(BARBOSA, 2008, p. 104 e 105).

Na documentação cartorial levantado em São Miguel do Guamá, foi localizado uma informação
sobre o imóvel “Sauá”, objeto de uma transação no dia 15 de março de 1945. A senhora Maria
Joana de Oliveira, domiciliada em São Domingos do Capim, adquiriu o imóvel descrito nos
termos abaixo

Metade da Casa do Sítio Sauá, situada a margem esquerda do rio Capim, distrito de Santana,
município de São Domingos do Capim e mais quatrocentas braças de terras de frente com
uma légua de fundos, sendo só terra firme, começando da casa para baixo, até onde completar,
limitando aí e pela frente com as terras pertencentes ao Doutor Pedro Chermont de Miranda,
casas e bem feitorias. (Registro 965. Cartório de Licínio Gomes Oliveira. Cidade de São Miguel
do Guamá).

Explica-se no documento que se tratava de um “Título de posse, expedido pelo Intendente que foi
em São Domingos do Capim, na forma do art. 126 do Regulamento de 28 de Outubro de 1891”.
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Sauá-Mirim possui parte das instituições e prédios deste segmento do rio Capim (escola, igreja,
sede da AQURC). A procissão da Virgem de Nossa Senhora de Nazaré estreita os vínculos com
Nova Ipixuna e é venerada na igreja do povoado. No barracão, realizam-se as reuniões da
Associação de Remanescentes de Quilombo (AQURC) e outros eventos de interesse dos
quilombolas. No segundo semestre de 2013, iniciou-se, graças às contribuições das famílias, a
construção de um prédio de alvenaria da AQURC.

Em 2007, Barbosa em entrevista realizada com a senhora Bárbara da Luz (93 anos) sobre a
origem de Sauá-Mirim, povoado formado por seu avô José Luz e onde nasceu, obteve a narrativa
abaixo:

O meu avô, José Luz, fez a primeira casa lá pra perto do igarapé Santo Antônio, hoje o pessoal

do Sauá, fica mais perto de Taperinha, naquele tempo do meu avô, nos morávamos mais

próximo de Nova Ipixuna, aí, os filhos foram casando e escolhendo lugar pra ficar, como a terra

era ruim pra plantar lá, nós viemos pra esse lado. (BARBOSA, 2008. p. 105)

Os deslocamentos das unidades domésticas seguem a estratégia de ampliar e garantir territórios,
tal como a compreensão mais recente do seu alongamento na direção da estrada PA-252,
onde está o povoado Benevides; no sentido contrário, situa-se a comunidade Alegre Vamos,
delimitada, na parte sul, pelo rio Pirajuara. No terreno localizado na margem direita do rio Capim,
circunscrevem-se as terras do engenho Aproaga, contornadas pelos igarapés Domingos Dias e
o Jauará.

Nova Ipixuna e Vila Benevides estão expostas as transformações econômicas e espaciais advindas
da abertura da estrada PA-25215. No ponto da balsa que atravessa o rio Capim as instalações para
a construção da estrada fizeram surgir o povoado denominado Vila do DER, na frente de Vila
Benevides, como fez questão de informar a senhora Maria Sodrelina Manços de Jesus da Silva.

Na década de 1960, instalou-se uma “grande serraria” nesse lugar. O sítio Terezinha foi rebatizado
como Benevides em alusão à origem da serraria e seus donos. Eles se transferiram de
Benevides, distrito de Belém e, contando com os incentivos fiscais da SUDAM para esta nova
localização, construíram o prédio (um grande galpão) e instalaram o maquinário. A arqueologia
das serrarias instaladas no rio Capim ainda está por ser escrita e a Serraria que pertenceu ao
senhor Osvaldo Camará, nome que está na lembrança da senhora Maria Sodrelina. Esta empresa
fazia a exportação de toras de mogno e hoje não se encontra tal espécie nas redondezas. O
fim da serraria é lembrada pelos entrevistados dizendo que ela declarou falência, mas também
tem a memória dos destroços que fez das plantações e árvores dos “antigos do Aproaga” que
existiam no igarapé Icuí.

A senhora Maria Sodrelina de Jesus da Silva, nasceu em setembro de 1933. Os nomes dos
seus pais eram: Emílio de Jesus da Silva e Maria Basília de Oliveira. Emílio da Silva, nasceu no
igarapé Caratateua, e a mãe no sítio Santa Teresinha, formado pelo Senhor Graziano de Jesus
da Silva, casado com Idalina da Silva. Ela é herdeira paterna junto com seus irmãos – João e
Emílio de uma terra adquirida pelo avô do Padre Inácio, reverendo da Igreja de Santana, que
tinha por limites o igarapé Icuí. O vizinho dessa terra era o senhor Manoel dos Reis.
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Croqui do território dos Povos do Aproaga
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O croqui elaborado representa os recursos naturais disponíveis e preservados pelas
comunidades que integram a Associação Quilombolas Unidos do Rio Capim, a saber,
Ipixuna, Taperinha, Sauá-Mirim, Alegre Vamos e Benevides.
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Registro de “Terras Firmes denominada de Sauá à margem direita do rio Capim”.

Família do senhor João da Conceição da Silva Santos, povoado de Ipixuna.
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A narrativa da expropriação inicia com o oferecimento do fazendeiro de nome Mazinho ao
senhor Emílio de Jesus, relatado pela filha: “meu pai estava doente e não sabendo de leitura foi
na conversa do Mazinho. Ele falou para meu pai: ‘eu quero ser seu procurador’ e pegou esse
documento e não quis nunca mais devolver. Ele nunca comprou terras do papai”. A terra em
que ficaram é uma faixa pequena, na chamada terra do Naxi, entre o igarapé Naxi até à beira do
rio Guamá, “que, na parte debaixo, faz limite com o Pituca, que é o Donato”. A senhora Maria
Sodrelina (conhecida também por Aguida) informava que várias pessoas já venderam terras.

Esse trecho ainda tem muita castanha e o fazendeiro não permite que eles coletem o fruto. Fez
menção que o caseiro é um ex-presidiário e temem o que pode fazer. Também comentou as
frequentes ameaças e o fato de que as crianças “são colocadas para correr” se ficam próximas
da fazenda.

Os quilombolas de Vila Benevides indicam situações de conflito com o fazendeiro Mazinho
(fazenda Cajueiro), com Macilon e Osvaldo. Esses fazendeiros iniciaram a venda de lotes como
ocorreu com a terra do senhor Vital, tio da professora Ana Cristina Ferreira. O INCRA tem realizado
intervenções há dois anos para executar o Programa Terra Legal, reconhecendo títulos de
posse que entram em confronto com direitos territoriais dos quilombolas e antigos ocupantes.
Nas terras privatizadas por esses fazendeiros, têm ocorrido derrubada e corte de muitas
castanheiras, o que as tornam rarefeitas às margens do rio Capim.

Atualmente, as famílias não podem acessar o lugar onde plantaram mangueiras. Recorda a
entrevistada que o sítio Santa Terezinha tinha “árvores antigas, bem próximas do igarapé Icuí e
ali sempre abriram roças de mandioca”.

Vista do trapiche de Sauá-Mirim e do lado o campo de futebol.
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A maioria dos adultos nasceu em Benevides e entre eles a atividade principal é a abertura de
roças onde cultivam mandioca, macaxeira, milho. Somente um informante havia plantado arroz.
As verduras (quiabo, maxixe, abóbora, jerimum, jambu) e frutas (melancia, bananas, maracujá)
ampliam os gêneros de cultivo para o consumo e, eventualmente, para venda no local.

A Vila Benevides é conformada por um conjunto de seis (6) casas de madeira da antiga serraria
e as casas dos quilombolas, que se situam mais ou menos a 100 metros do ponto de ancoragem
da balsa que atravessa para a Vila do DER, no distrito de Santana. Um pequeno comércio funciona
em Benevides para dar apoio aos viajantes e trabalhadores da balsa. Os quilombolas têm
expressado seus receios sobre os recortes que os fazendeiros e o INCRA têm provocado no
território. Na oficina realizada em 19 de junho de 2011, em um extremo do croqui, fizeram a
anotação abaixo, indicando apreensões em relação a fazenda Cajueiro.

“Obs.  O maior medo da Comunidade Quilombola da Benevides é que a fazenda Cajueiro
separe a área da área quilombola, ou seja, das outras comunidades quilombolas”

As terras da fazenda Cajueiro, há 30 anos, pertenciam às familias do sítio Santa Terezinha e
conforme os entrevistados relataram houve uma troca “injusta e enganosa”.

Alegre Vamos situa-se à margem direita do igarapé Pirajauara, após a Taperinha, mais precisamente
entre a Taperinha e a foz do igarapé Pirajauara. O acesso ao povoado é feito pelo rio Capim. O
povoado esteve sempre ligado às três comunidades quilombolas – Nova Ipixuna, Sauá-Mirim e
Taperinha. Entre os fatores mais relevantes dessa intrincada relação está a rede de parentesco
entre as unidades familiares. Há controvérsias sobre a origem do povoado, segundo o jovem
Toninho Moreira Prestes, 19 anos, seus avós falavam que o povoado originou-se de um terreiro
de umbanda, os negros do Aproaga desciam o rio para realizar seus rituais. A senhora Maria
Aldenora, 64 anos e o senhor Narcizo Coutinho, 31 anos, dividem a versão que durante a
revolta do Capim ocorreu a fundação por João da Luz.

No território, que hoje ocupa Alegre Vamos, foi sediada a vila de Santana do Capim, e,
posteriormente, no século XIX transferida para a atual localização, nas proximidades da PA- 252.
Outro acontecimento histórico de Alegre Vamos é referido à revolta do Capim, quando se
criou um cemitério clandestino pelos moradores para sepultar os campinenses mortos no
confronto com as forças republicanas. Os corpos encontrados no rio Capim eram velados e
sepultados em Alegre Vamos, às escondidas, para a família não sofrer represálias pelo governo
do Estado. Já, os rebeldes tinham como esconderijo um morro chamado Serrinha, que fica na
divisa de Taperinha com Alegre Vamos. Ele forma parte do conjunto disperso de povoados –
autoidentificados quilombolas – que ficam entre a PA-252 e a foz do igarapé Pirajauara, na
jusante do rio Capim.

Na atualidade, Alegre Vamos destaca-se pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Roque
Bernardo da Luz, que atende das séries iniciais até o ensino fundamental maior, com um total
de 143 alunos, distribuídos em dois turnos. A escola torna-se um ponto de referência para a
escolarização das comunidades quilombolas, que se estendem pelas margens do rio Capim e
provoca um fluxo constante de barcos no porto da comunidade.
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Senhora Bárbara da Luz (conhecida
pelo nome de Tia Baruca) no pátio
de sua casa em Sauá-Mirim.

A senhora Antônia Gomes dos
Santos (Antonina) moradora de
Taperinha e seu filho Domingos
Gomes dos Santos que tem sua
casa em Alegre Vamos.

Senhora Maria Sodrelina Manços
de Jesus, povoado Benevides,
cortado pela PA-252 e que agora
experimenta as pressões da
construção da ponte
sobre o rio Capim.



A Senhora Maria América dos Santos mostra com orgulho suas
santas. Observa-se Nossa Senhora da Conceição, a imagem mais
antiga e de maior valor afetivo e simbólico, dentro do oratório.



Os antigos
Os antigos quilombolas

Os antigos quilombolas
Os antigos quilombolas narram
as territorialidades do médio rio Capim

‘Povo da Aproaga’ é do tempo do meu bisavô, naquela época se chamava ‘preto d’ante’. Os
brancos eles vinham e mandavam nos pretos que administravam. Os pretos eram escravos dos
brancos. Os meus avós contavam que os pretos e as pretas quando vinham pra esse lado do rio
tiravam a roupa. Tinha uma pessoa para fiscalizar. Ninguém podia se apresentar pra mulher
nenhuma, quando o camarada se apresentava, lá pra Aproaga, metia um ‘tordor’ que tinha lá, e
começava a apanhar uma surra, que começava no começo da enchente e só ia passar no
começo da vazante. E quando fazia um crime muito grande os meus avós contavam que
jogavam num alcopão muito grande e lá ia embora, caia no rio. (Série: Movimentos Sociais,
Identidade Coletiva e Conflitos, Fascículo 24, Setembro de 2008, p. 4).

As narrativas sobre o Casarão do Aproaga, como veremos adiante, guardam um sentido profundo
na história dos quilombolas, com acento maior, cores, vida para os “antigos quilombolas” que pela
arte da narrativa impregnada de emoção revivem e reinventam o Engenho, mais carinhosamente
chamado de Casarão do Aproaga, sobre o qual enunciam diversos significados.

Nos processos de aprendizagem social (no qual agora contribui a Escola, mas sobretudo os
diálogos internos), crianças e adolescentes estabelecem as pontes entre seu presente e o
passado imaginando, desenhando, visitando as ruínas do Aproaga. Mas, nestas páginas a memória
provocada, a voz ouvida foi a dos “antigos do Aproaga”.

Dona América, nome completo Maria América dos Santos (81 anos), é filha de Adélia Maria da
Conceição e Manoel Raimundo dos Santos, conhecido por “Manteiga”, nasceu no Aproaga e é
uma pessoa respeitada e reconhecida pelos Povos do Aproaga. Em entrevista realizada no
bairro do Guamá, Belém, em16 2012, elabora uma narrativa referida ao Engenho Aproaga fazendo
das ruínas um componente da memória social, posto que parte do corpus da identidade coletiva
lhe está afeita de forma única. O que significa dizer que nenhum outro grupo social ocupante
das margens do rio Capim concebe e recria os significados deste patrimônio para urdir sua
identidade étnica com a intensidade que o fazem os Povos do Aproaga. Esta autoconsciência é
notável, irreversível e profunda.

Nos trechos da entrevista da senhora Maria América dos Santos captam-se os significados complexos
da representação do Engenho Aproaga, mas a fala extrapola este motivo e revela o mundo social
dos Povos do Aproaga. Quando entrevistada, em Belém, foi enfática no retorno “daquele lado”:

Pedro Miranda, nós era escravo dele, do doutor Pedro Miranda; cortava cana, plantava cacol,
faziam muitas coisas naquele engenho, moinha cana, farinha, ele moinha cana, lá. Depois do
Aproaga eles foram vindo embora pra ilha, largaram o Aproaga, bandalharam tudo, né? Agora,
eu acho que, agora não tem nada mais, só mesmo, lá. Ainda tem um tempo que Deus mande
que nós ainda pode até morar daquele lado, né? Porque pra ver lugar gostoso, o meu marido
morreu também, o Chiquinho já tinha adoecido, falecido, aí morreu Tibúcio, até hoje tô
pererecado. (Entrevista com Maria América dos Santos, Belém, 2012).
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O pequeno oratório novo da casa de Dona América é lugar sagrado, ali estão duas imagens:
Nossa Senhora da Conceição que recebeu por herança de seus pais e a de Nossa Senhora da
Aparecida. Vigiar por esse tesouro é sua responsabilidade, por esse motivo dorme na rede
pendurada ao lado do oratório e permanece durante o dia dirigindo seus olhares atenciosos
nessa direção. Existe precedentes para essa atitude vigilante em relação às santas, pois na década
de oitenta ocorreu o roubo da imagem do Divino Espírito Santo, que detinha o senhor João da
Conceição. O sonho acalentado por Dona América é retomar a festa de Nossa Senhora da
Conceição.

As vendas do engenho, já transformado no que os quilombolas caracterizam sob modalidade
de fazenda, comércio com serraria provocaram uma mudança de forma brutal, mas que
fundamentou a territorialidade dos “ipixunenses” o que se depreende da transcrição da fala do
Sr. Vergino.

[...] foi depois que Pedro Miranda vendeu para o Dr. Pinheiro e pra um inglês que era sócio do Dr.
Pinheiro, eles chegaram num dia de festa, a Aproaga tava toda enfeitada, era festa do Divino. O
Inglês perguntou pro doutor Pinheiro, o que é isso? E ele explicou que era festa dos pretos.
Então ele, o inglês, disse: ‘eu não quero isso aqui, acaba com o dia de trabalho, festeja o sábado
e entra pela noite e chega no domingo e quando é na segunda-feira, tá tudo baqueado e fica
malandro no serviço. Manda jogar na água tudo isso’. O doutor Pinheiro chamou o Gil e disse:
‘chama os teus parceiros, pega a tua imagem e atravessa com o teu festejo pro lado de tuas
terras’, assim veio o festejo da Conceição e do Divino prá cá. Essas imagens foram presentes dos
brancos para a escravatura, os pretos enfeitavam o saco de milho com fitas e um arco, era pra
eles os dois santos, Conceição e Espírito Santo (BARBOSA, 2008, p. 102).

Na frase final, o senhor Vergino sentenciou: “Agora tava completo. Nós tinha a terra e os santos,
tudo era nosso. Antes, a gente, os pretos de antigamente, como meu avô, não tinham nada,
trabalhavam para os ricos. Eles, os pretos, agora podiam plantar o que quisessem”. A conquista
dos festejos religiosos ao mesmo tempo impulsionou o “sentimento de pertença” e a
possibilidade de transmissão junto com o território.

O território é revisitado por outros povoadores do rio Capim no calendário de festas. A procissão
em honra à Virgem da Conceição, sai de Nova Ipixuna, desce o rio passando pela frente do
Engenho do Aproaga e, na igreja de Sauá-Mirim, os festeiros vindos dos outros povoados
comemoram o reencontro dos povos tradicionais do rio Capim e seus projetos políticos e
identitários.

O estudo de Almeida (2006, v. 1, p. 70) sobre os “Quilombolas e a base de lançamento de
foguetes de Alcântara” desenvolve uma criteriosa análise sobre o significado das ruínas das
casas-grandes e dos engenhos reconfigurados como fator de identificação das comunidades
quilombolas. Nessa linha de análise, o antropólogo argumenta que os agentes sociais travam
uma luta simbólica que desencadeia no “aquilombamento das ruínas”, compreendendo por tal
uma “ruptura radical com a ideologia da tutela, ressaltando um processo de autonomia”.

As narrativas – do Engenho do Aproaga, da escravidão, das Irmandades, da Encomendação das
Almas, da Revolta do Capim – estão referidas ao território e aos símbolos. A narrativa do tempo
da revolta sinaliza o rio banhado e tingido de sangue e os tantos corpos que boiaram. Em
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parte, pode ser vista a geração com 30 a 50 anos fazendo a apropriação dessa memória social
para produzir resistências, apropriando-se dos santos como narra o senhor Vergino dos Santos.
Desde essa perspectiva, também Moraes (2012) interroga sobre o patrimônio: “estamos diante
de uma patrimonialização étnica” ou “aquilombamento do patrimônio?”.

O Aproaga constitui um dos elementos das narrativas do território, assim como o canavial,
vinculado ainda à narrativa das Irmandades. Estas são centrais para compreender o território -
narrativas de cobras (como as moles) e ainda as visagens são tipos determinados de aparições,
das coisas, dos animais e dos objetos discernidos ao mundo ou domínio humano. Nas visagens,
novamente entra o símbolo do sangue, como na visagem da mulher assassinada pelo marido
que era o então “dono do Aproaga”.

No território do Aproaga, está também o patrimônio étnico representado pelo cemitério. O
senhor Gormercindo Moreira dos Santos se expressa sobre o Aproaga como o lugar do retorno
dos que morrem (MORAES, 2012). O território atravessa o rio Capim, como as memórias e
reconhecimentos dos bens materiais e simbólicos dos quilombolas. No capítulo conclusivo do
Relatório Histórico Antropológico, apresentado ao INCRA, em dezembro de 2012, está inserido
o território do Aproaga como reivindição territorial.

Mudas de coqueiros, na proximidade da casa de João da Conceição da Silva.



João da Conceição Silva (Pitada) realiza o trançado de folhas de
ingazeiros para a cobertura da casa de farinha, em Ipixuna.



Saberes
Saberes dos Povos

Saberes dos Povos
Saberes dos Povos do Aproaga

Os Povos do Aproaga realizam cotidianamente a invenção criativa de suas práticas agrícolas,
econômicas, sociais, culturais as quais relevam suas regras e estratégias de existência social, os
conhecimentos e saberes sobre os nichos ecológicos do Vale do rio Capim, sobre a organização
social. Algumas narrativas sobre essas práticas estão aqui destacadas.

Colocar a mandioca de molho na água do rio, faz parte da técnica utilizada para amaciá-la,
facilitando a sua moagem na máquina e extração da massa com a qual será feita a farinha.

ABRIR ROÇAS, FAZER FARINHA NAS PALAVRAS DE JOÃO DA CONCEIÇÃO SILVA (PITADA)

A farinha a gente descasca a mandioca dura, dentro de um balde, lava todo o balde.
Depois de 3 dias, aí começa. Tira depois de pronto. A gente peneira e faz uma farinha
bem limpa, que dá gosto de qualquer um comer aquela farinha, porque ela é bem
tratada. Porque quando a gente coloca na água com toda a casca então a mandioca
fica com muito sujo, ela fica uma farinha meio encardida. E depois, pra nascer uma
farinha bem fina, tem de peneirar ela, depois de escaldada pra torrar. Porque assim, se
a gente deixar ela com tudo aquilo ficando grosso, ela fica feia e fica grossa. E pra isso,
deve-se ter uma peneira adequada  pra que  a gente possa trabalhar com um produto
de boa qualidade. Se a gente tiver uma peneira mal feita, quando a gente vai peneirar,
passa muita “coreira”, e tem aqueles talos que passa por meio da farinha, aí fica uma
farinha com aqueles pedaços de pau, que se a gente comer pode até engatar na
garganta.

Olha, a roça de verão é do mês de junho, que a gente planta vários tipos de maniva. E
legumes a gente só planta o jerimum, a melância, o maxixe, logo no começo dessa
época, o maxixe ainda dá também. Planta o cariru, o jambu. E aí a gente vai colher no
período de julho, já do outro ano. É roça de janeiro, porque a gente planta o milho,
planta o arroz, pra gente sustentar as galinhas e também pra gente vender que a gente
colhe. Porque a roça de verão não dá arroz pra nós, não dá milho. Que a gente planta
no mês de dezembro e tira no período do outro ano, em dezembro, que é o período
de um ano pra amadurecer.

A maniva que a gente tem é a “cermese”, que é uma mandioca amarela, tem o “tachizinho”,
tem a “amarelona” e tem a folha de jurará, que a gente tem e que planta muito. A gente
ainda tem uma folha de missara, que a casca dela é roxa e a mandioca é bem amarelinha.
E a árvore da maniva é bem alta. Ela não dá galho. Ela só dá reto, direto pra cima. Agora,
esse ano já plantei a roça.
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(RE) CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE FARINHA

A construção de uma casa de farinha revela, em primeiro lugar, a cooperação no trabalho. Na
casa do senhor João da Conceição da Silva reuniram-se em junho de 2013 três pessoas para
dar conta de cobrir com folhas de inajazeiro a casa de farinha, mas antes exige o trabalho de
procurar as árvores apropriadas, cortar as madeiras, selecionar a folhagem e tecer a construção
da cobertura da casa de farinha.

A madeira que a gente tira pra cá, essa aqui é o coratá, já os esteios são os tucumã, é árvore de
tucumã, já os caibros são diversa madeira como ‘môrta’, ‘lacre’, ‘coratá’, ‘correio de pomba’ e essa
aqui é a parte as folhas do inajazeiro, aí o durativo dele é por volta de quatro ano, né? Quatro
ano já precisa de outra nova folha... pra cobrir, né? Durante quatro ano tranquilo (João da
Conceição Silva – Povoado de Ipixuna).

Dona Lourença pensa, fala dos trabalhos que realizava nos lugares em que viveu - Aproaga,
Santana, Penafiel e a descrição traduz os significados sociais do convidado, das relações de
solidariedade e as trocas simbólicas:

Ah! Minha roça! Eu fazia coivara. Olhe, eu roçava com minha irmãe, meu irmão. Quando era o
tempo do derrubo ele ia convidar. Chegava um, dois, três. ‘É, danada para o ano não vou fazer
roça’. Eu dizia: ‘eu vou fazer’. Quando chegava no outro ano, eu catava por ali. Ia convidar do
Ipixuna até no Acampamento. Se eu convidasse dez, chegava doze, treze. Às vezes, antes do
meio dia, eles acabavam, porque eu não queria grande, meus filhos ainda estavam miúdos.
Mas, graças à Deus, nunca tive mandioca no cerrado, e dava! Agora não, agora eu como
pimentão, porque eu já não dou conta. Eu compro. Eu tinha essa certeza, essa garantia, sabe por
quê? Porque os maridos vinham me convidar, me pedir pra pegar os filhos das mulher quando
estavam na hora, né?!’ E eu ia. E quando chegava numa ocasião dessa dizia: ‘eu vou lá, porque ela
faz o serviço pra nós. Oito dias! Era oito dias de cada mulher que eu pegava, era oito dias
tratando. E por isso, eu já tinha essa, esse xamem... Porque eles já tinham pena de mim e vinham
derrubar minha roça.
Eu pesquei, pra puxar peixe? Muito, mas aqueles miuditos eu não trazia pra casa, soltei muito! Era
acará, aracu. Eu gostava do aracu, eu gostava do acará. Mas melhor, pra mim, que eu achava tão
bom, era a cabeça do aracu que eu assava quando estava gordo... Tucunaré.... O peixe que era
demais gito a gente devolvia para o rio. Agora, pra mim comer peixe, só sem espinha, por causa
da vista. Eu digo, olha é o tucunaré ou o surubim que é o peixe que não tem muita espinha.

PESCARIAS E DOMÍNIO DA ARTE DA PESCA

Dona Maria América dos Santos rememora suas pescarias e as formas de troca entre os antigos
quilombolas, isto é, quando a pesca era abundante.

No rio Capim tinha peixe? – No rio tem, no rio só tem mesmo daqueles peixão, agora pra gente
pegar tem que fazer um curral, uma camboa. A camboa é uma coisa assim, olhe precisa cercar
aqui, agora a gente bota um palito na boca, põe milho bem aqui. Nenhuma árvore quando tá
mexendo, assim na margem, a gente pode puxar, ela do pari saltar que os peixe fica tudo
dentro, a gente só vai pegar.
Eu gostava de tá pra camboa, quando tava mexendo assim na vara, eu só ia puxar e o pari
soltava, ia consertar lá dentro quando eu ia pegar era muito peixe; eu pegava muito peixe lá, pra
comida e dá pro povo. Era, a gente comia, pegava um bocado, agora os vizinho vinha se
admirava. Mas, olha esse peixe, eu queria um, tome, tirava um bocado, dava pra um, dava pra
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O antigo forno
de farinha em
reconstrução.

Roberto Silva
Santos, Nair da Silva
e a criança Luciana
da Silva Santos,
conhecida como
Tia Preta na casa de
farinha.
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outro vizinho. Não pra vender, só pra comida, dá pro outros também, a gente dava.... Por isso,
que eu gostava quando eu tava lá, nós ia pescar, nois puxava peixe, nós ia tapar camboa tudo
aí. Eu ia com eles. Outras formas de pescar que tem lá é anzol e espinhel. O espinhel a gente
bota um anzol aqui, outro acolá, um anzol aqui, outro acolá e agora vai indo, agora, a gente
puxa cada filhote grande. Filhote e saranha, tudo a gente puxa lá ... No espinhel, na rede, tarrafa...
Sabe o que é tarrafa? Pois é, você compra tarrafa; a gente joga na água pega aquele bocado de
peixe, um dia desse eu comprei uma tarrafa.

O “segredo da pesca” é a rede e bons anzóis, nas palavras do senhor José Luís dos Santos. As
redes são confeccionadas em nylon monofilamento poliamida e com comprimento, altura e o
tamanho da malha variam conforme a espécie-alvo. O uso de espinhel (linha que utiliza mais de
um anzol) é bastante frequente. As linhas de mão e anzol apresentam poucas diferenças e são
instrumentos da pesca artesanal. As primeiras são fabricadas de nylon e facilmente adquiridas
nas cidades próximas ou mesmo em pequenos comércios.

Em oficina realizada em setembro de 2012, os participantes informaram que os instrumentos
pouco têm mudado em relação aos utilizados por seus avós e pais, porém o espinhel e a
malhadeira, as técnicas de “curral”, no inverno, e de “camboa”, no verão são mais frequentes.
Outro nome de instrumento mencionado é a piraquera ou zangalha, cujo uso depende da
espécie-alvo e da estação. O calendário da pesca no rio Capim acompanha os períodos de
chuva e seca. Na época chuvosa, janeiro a maio, a pescaria tem melhores resultados. Como isca
é utilizada a minhoca e o “próprio peixe serve para isca”.

Os instrumentos de pesca são objeto de uma atitude de atenção e observação. Cuidados materiais
são acompanhados de uma vigilância para descobrir se “pegaram panema”. Os artefatos como
espinhel e curral podem pegar “panema”; daí eles devem comprar novos. Os antigos podem
ser utilizados para outras atividades, mas não mais para a pesca. O fato de pegar panema torna
improdutiva e pode azarar a pesca. Na visão dos entrevistados, “algumas pessoas usam estes
artefatos com panema para fazer feitiço”.

Atualmente, os pescadores locais e os que procuram os locais de pescaria no rio Capim
provenientes de Paragominas e Ipixuna do Pará, encontram dificuldades para ter a satisfação
de conseguir os peixes grandes, aliás, em uma jornada mal conseguem peixes pequenos e ou
medianos. As pescarias tendem a se prolongar com maior dispêndio de tempo, muitas das
vezes sem sucesso.

A concorrência da pesca comercial – entendida como atividade com objetivo profícuo de
comercialização fora do local do produto da pesca – realizada por membros da família para se
garantir o alimento diário, tem-se acentuado, sem possibilidade de controle dos “ribeirinhos”
do Capim. As comunidades buscam produzir esse controle nos domínios de cada uma delas.
Desta forma, quando se pesca fora dos seus domínios, há uma forma de parceria com os
pescadores das comunidades locais. Isto funciona como uma autorização não formal para a
pesca, realizada por uma simples comunicação.

Os senhores Antônio José Brito Fialho, José Coutinho da Silva e Maurício Lopes dos Santos
falaram muito sobre a pesca de antigamente, que era uma “pesca para a família; não existia
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Pescador saindo para pescar, em uma enseada do rio Capim.

Casa de farinha no povoado de São Raimundo localizada à margem do rio Capim.
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ambição”. Um deles comentou que “o avô, quando pescava um peixe grande, chamava a família
e comia junto, distribuía entre os parentes”.

Os comentários sobre a escassez e o tamanho dos peixes, quase minúsculos, foram recorrentes
nos relatos ouvidos. Em São Mateus, o senhor Ricardo e sua filha Eliete tinham saído para pescar
e regressaram com três pequenos peixes “Praboca”, com menos de 15 centímetros de largura.
Outras observações sobre as tentativas de captura de peixes na Ribeira, em Nova Vida e Deus
por Nós reiteram a dificuldade de obtenção deste alimento.

A destinação comercial da pesca parece ser o elemento indicador de mudanças. Os três
entrevistados destacaram a atividade como fundamental ao sustento das famílias e comentaram
que hoje em dia “se pega peixe pra vender”. A intensificação das pescarias, como a que eles
chamam de “bico doce”, foi objeto de descrição e de uma acusação aberta, pois esta pesca
“acaba, destrói” a fauna aquática. Segundo eles, os peixes que não são capturados, morrem
depois. O “bico doce”, na verdade, é um veneno que é colocado na água para facilitar a
captura dos peixes. Os entrevistados disseram que esse veneno influencia na reprodução
dos peixes e no período posterior ao uso do “bico doce”, nota-se a diminuição da quantidade
de peixe no rio.

Também a redução da pesca é decorrente do acentuado desmatamento das cabeceiras dos
rios e igarapés que deságuam no rio Capim. O desmatamento nos municípios que são banhados
pelo rio Capim iniciou na década de 1970 e tem-se acentuado drasticamente. Em 2007, ocorreram
vazamentos do mineroduto da Vale, fato que é narrado como gerador da contaminação do rio
Capim por caulim; este vazamento causou mortandade de peixes como “sarandí, piau, piranha

Palmeiras Jauari muito frequentes à margem do rio Capim.



Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim   |   63

Barraca de pescadores a beira do rio Capim, próximo ao povoado de Quiandeua.

Redes dos pescadores de São Mateus.
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e arraia”. A mortandade prolongou-se por cerca de 15 dias. A ocorrência foi entre os povoados
de Nazaré até Canaã, influenciando o córrego Goiabal num lago abaixo de Canaã, entre São
Sebastião e Canaã.

Entretanto, não foi somente a fauna aquática que sofreu com essa contaminação. As pessoas
que vivem e trabalham na região sofreram com o contato da água contaminada. O senhor
José Coutinho da Silva, de 69 anos de idade, nos disse que, nessa época, trabalhou nos
fundos da Fazenda Maringá. Ele e outros estavam limpando os “picos” do terreno. Foram três
meses de trabalho em que ficavam molhados todo o tempo; utilizavam calça comprida e
botas. Ainda, explicou que todos os companheiros que lá trabalhavam apresentaram os
sintomas: feridas secas, cobertas por um pó branco e coceira intensa. A idade deles era de
35, 28, 57 e 45. A diferença é que os outros se curaram com um mês depois do término das
atividades. O problema é que no caso do entrevistado, os sintomas permanecem e continua
sentindo muita coceira nas feridas, quando ele coça se despreende um pó branco da ferida
e normalmente sangra.

João Conceição da Silva narra a arte da pesca e os cuidados com os recursos pesqueiros:

Pescar... tapar que a maré tá bem pouca de crescimento, de tapar e pegar pela parte da manhã
ou quando não, pela parte da tarde. Tempo de verão numa época dessa quase a gente nem
comprava, porque eu já fazia uma camboa dessa até, mas eu vou fazer, quando vocês tornarem
a voltar, eu tenho uma pronta pra mostrar pra vocês como é.

Uma camboa é feita de cipó aberto e braço de tucumã, tece com uma corda e coloca-se uma
isca dentro dela e quando o peixe vem, puxa na corda e fecha; quando a maré seca, a pessoa
vem e retira os peixes. Mas a gente só vai pegar, aquele que a gente vai utilizar pra comer. Não
é parece um tempo que o pessoal aí, colocou um “bico doce” que mataram muito peixe.
Porque aí a gente parte, joga aquele bucho fora, o outro peixe come aquele bucho e torna a
morrer e assim não aproveita todo. E na camboa, a gente aproveita só aquele que a gente vai
pegar hoje e depois só a de amanhã, mas não tem de matar, de tá matando sem aproveitar.
Mata tudo só se aproveitar.

No verão, pesca o lambari que é de camboa, o piau e o babô que é a parte do peixe do milho.
Ainda tem o jacundá que a gente pega dentro do igarapezinho também. A gente na parte do
verão todo, que ela começa a dar agora mês de maio, junho, aí em julho, a jacundá já começa
a sumir. É, sempre elas andam assim, quatro: que se chama o pai, a mãe e os avós. E, aí, tem os
filhinhos que é tudo desse tamanho. Aí, depois que os filhos crescem, ela some porque os filhos
já cresceram. Ela só vai andar num cardume grande de novo, quando os filhos tornam a crescer.
É, o tucunaré dá junto com eles porque come os filhos.

Esse peixe é no verão, já no inverno é que é outros. No inverno, tem o ituí, ainda tem mais um
peixe comprido que é igual uma cobra assim que é o terçado que a gente chama. Tem a
saranha, o anujá, o surubim, tem mais a pescada, o carataí também, que pra cá, na época do
inverno dá bastante.

No igarapé, à noite, tapa e quando a maré baixa, a gente vai lá só buscar eles. É, tapa umas sete
da noite, aí quando é três da madrugada, a gente vai lá buscar eles. É, esses tipos de peixes que
a gente pega mais sem muito trabalho.

O timbó, a gente não usa, porque mata tudo, tanto faz o timbó do mato quanto aquele
timbozinho. Um peixe que a gente utiliza ainda não no garapé grande, mas naqueles bracinhos,
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na época do inverno, é o cunambi. Timbó é um venenozinho de folha. A gente soca ele e vai
botar naqueles bracinhos pra pegar. Eles ficam logo bêbados e depois eles morrem. Porque se
a gente botar num igarapé parece aquele um lá (mostra uma vasta extensão com os braços) aí,
por donde ele vai passando, ele vai levando tudo. Pra nós não é muito usado. A gente usa mais
assim porque, às vezes, no inverno, a água fica grande, aí a gente usa no igarapé, depois a gente
tapa pra pegar os peixes. E no tempo de verão, a gente usa nesses bracinhos pra pegar os
peixes. Não é no igarapé grande, porque se botar no igarapé grande, ele mata muito peixe. Ele
mata até o puraqué.

O incremento de novos cultivos como coqueiros exige a preparação de mudas que são
colocadas em lugares adequados sob a sombra de outras árvores até chegar a fase do plantio�
Trata-se de novas técnicas agrícolas para ampliação dos recursos alimentícios das unidades
familiares.

As palmeiras constituem uma riqueza para os Povos do Aproaga contando além do açaizeiro,
coqueiro com o buritizeiro e jauari. Outra espécie predominante é a cuieira. No porto de Sauá-
Mirim, desembarcam, com frequência, os feixes de malva que em outro tempo atingia uma
produção elevada no rio Capim.

O senhor Ricardo, líder de São Mateus, saindo do rio Capim.



66   |   Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim

Feixes de malva para ser
pesadas e embarcadas.

Açaizal em Santana de Capim.

A apreciada árvore da Cuieira.
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COMÉRCIO NO RIO CAPIM

Ao longo do rio Capim, algumas embarcações realizam a venda de bens que se associam à
perda ou redução da madeira para produzir lenha, substituída pelo gás. As bebidas alcoólicas e
refrigerantes formam parte dessas vendas. Os quilombolas do Aproaga reconhecem essa
atividade como a “marretagem”.

A antiga dinâmica de trocas entre as comunidades quilombolas do médio rio Capim é menos
expressiva no presente e, para isto, concorre o comércio organizado a partir das pequenas
cidades e povoados que estão interligados pelas estradas. Neles, são adquiridos os alimentos
industrializados que rapidamente estão produzindo a transição alimentar dos quilombolas.

O barco transporta botijões de gás entre outras mercadorias.



Manoel dos Santos Queiroz, devoto.
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Etnografia da festa
Etnografia da festa
no território quilombola do Aproaga

Lá nesse tempo, tinha irmandade, não? – No Aproaga? Tinha, mas não era irmandade de Nossa
Senhora da Conceição, Divino Espírito Santo murava daquele lado onde meu avô murava:
Conceição, Divino Espírito Santo; tinha uma igreja grande, lá. Tinha um pessoal que era uns
crente compraram e passou os dois santos. Que doutor Pedro Miranda com a dona Lalá deram
pra eles, dois Santos, dois homem e o terreno, aí, ele pegou passou, mas meu avô disse pra eles:
‘– Olhe, assim como vocês fazem o Santo sair de uma hora pra outra, daqui tudo que entrar no
Aproaga não há de parar’.
Aproaga disseram que não queria mais esse santo lá, que era pro meu avô atravessar. Aí, o meu
avô pediu o prazo de quinze dias pra eles, ele atravessou o Santo pro outro lado, aí, ele veio, fez
uma casinha, lá. Atravessou pra outro lado até que o finado Vergino mandou fazer uma igreja,
colocou o Santo, lá, nós coloquemo o Santo, lá, quando foi na hora do Santo, eu ia buscar um
ano, festejava, aí, ele ficava lá um ano, festejava, no outro ano eu ia buscar festejava. Quando foi
um dia Joazito disse pra mim: ‘– Olha, tu não vem buscá o Santo mais daqui, porque o Santo
não é paneiro de mandioca, pra tá dando calo na estrada’. Aí, finado Vergino disse: ‘–Não, ela
vem buscar, porque não é só nós que precisa; ela festeja lá na casa dela um ano, e nós festeja
aqui outro ano, ela vem de lá pra cá com nós, e nós vamos daqui pra lá com ela. Ah! Se ela voltar
pra vim buscar, eu vou quebrar ela no pau! Aí, ele pegou trouxe ela pra aqui, pro São Domingo.
O finado Vergino disse: ‘– Vai dá parte dele!’. Aí, eu vim no São Domingo, falei com a juíza, a juíza
falou: ‘– Não senhora, se ele não quer que a senhora vá lá, eu vou repartir o Santo, vocês ficam
com Conceição, eles ficam com Espírito Santo pra lá, você tá ouvindo, seu Vergino?’ Eu não
quero conversar com seu Joazito, eu vou conversar com você. Você dá Conceição pra dona
América dos Santos e seu Vergino dos Santos, você fica com Espírito Santo, tá muito bem. Olhe,
no dia de buscar essa Santa quem tiver lá, que encontre ela, nesse dia, eu mando buscar pra cá,
prende, tá’. Nós saímo de lá, chegamo no outro domingo, juntei o pessoal da comunidade e nós
fomos buscar a Santa lá, eles ficaram com Espírito Santo. Aí, ela me deu um papel no retorno a
Conceição (Dona Maria América dos Santos).

No trecho do médio rio Capim, a tradição de festas religiosas tem como principais protagonistas
os quilombolas. As festas de Santo da atualidade são herdeiras das tradições das antigas
irmandades. As comemorações compreendem um ciclo de festas de santo ao longo do ano. A
padroeira de Sauá-Mirim, Nossa Senhora de Nazaré, é objeto de devoção em setembro. No
final do ano, em Taperinha é realizada a festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição,
que a senhora Maria América dos Santos insiste em apresentar como a tradição mais antiga. A
imagem ela recebeu do Sr. Pedro Chermont de Miranda e sua esposa, que a teria trazido de
Portugal. O senhor João da Conceição já apresentado, também recebeu de presente a imagem
do Divino Espírito Santo e realizava a festa em sua honra em maio.

As narrativas sobre as irmandades, sobre os “roubos” de Santos, sobre as devoções e os devotos
abrem para a centralidade do universo religioso na vida social dos descendentes dos
escravizados.
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Igreja de Sauá-Mirim, pintada e arrumada para a festa. Na lateral, o Salão de festas, onde são realizadas as reuniões da
Associação Quilombolas Unidos do Rio Capim (AQURC).

Devotas da Virgem de Nazaré.

Atualmente, nos povoados de Taperinha e Sauá-Mirim, realizam-se as festas mais importantes,
com destaque para o segundo que possui uma pequena igreja.
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Em setembro de 2012, o povoado de Sauá-Mirim estava belamente enfeitado, cheio de cores
nas bandeirolas e balões, dominavam as cores branca, rosa choque e azul. A igreja havia recebido
uma demão de pintura amarela. Na lateral da igreja, estava instalada uma aparelhagem de som,
proveniente do município de Moju, conjunto Restauração, composto por músicos e jovens de
ambos os sexos que vieram de ônibus. No meio da festa, os jovens ofereciam um “kit” contendo:
camiseta e outros objetos que seriam rifados ao preço de dois reais, a fim de ajudar o grupo
musical.

O espaço lateral do salão foi utilizado como cozinha e na parte posterior deste, os jovens e os
adultos mudavam as roupas, guardavam objetos e trocavam ideias. Na adjacência do salão de
festa, estavam penduradas as redes, sendo que os primeiros a se acomodarem nela foram as
crianças menores.

No salão de festa, estavam os objetos do leilão. Dois cestos de guarumã, um contendo legumes
(jerimum, maxixe, pimentinha) e outro com pato, galinha e ainda um cacho de banana para o
leilão do dia 7 de setembro. Novos produtos foram reunidos para o leilão do dia seguinte.

As comidas servidas no salão ou barracão eram vendidas a preços muito econômicos e incluíam
o mingau de milho, porco com baião de dois, arroz com carne de porco, frango com arroz.
Entre as vendas de bebidas, não constavam as alcoólicas, somente adquiriam-se refrigerantes.
Entre as guloseimas industrializadas estavam o “moranguinho”, bombom e chiclete. Todos podiam
se servir de cafezinho, gratuitamente.

Alimentos para o leilão do dia 7 de setembro.
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Na margem do rio Capim, observam-se as embarcações usadas pelos romeiros que no dia da festa desde cedo
aportam no trapiche de Sauá-Mirim.

O redário, montado ao lado da igreja, serve para o descanso das crianças e adultos que vinham de lugares mais
distantes.



Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim   |   73

ATOS DE LOUVAÇÃO

A noite de louvação trouxe a Sauá-Mirim pessoas de Taperinha, Nova Ipixuna, Alegre Vamos e
Benevides que conformam o território quilombola. Também vinham convidados de São Mateus,
Santana, do DER, São Bernardo. A maioria chegava de canoas e rabetas. O trapiche e a igreja
uniam-se neste momento.

A cerimônia de louvação foi realizada fora da igreja. Os bancos foram dispostos em forma quase
concêntrica, na frente da aparelhagem de música. Próximo das oito horas da noite, depois de
inúmeros ensaios de adaptação do som, os presentes iniciaram os cantos e as rezas. Não havia
autoridade sacerdotal. Um jovem assumia o ritual e se abria espaço para as pessoas fazerem
suas preces. Uma delas foi feita por uma senhora que havia perdido o filho há 14 dias e narrava
sua dor, suas compensações o conforto na oração. Os cantos entoados eram sincronizados
entre o coral, o mestre do ritual e os romeiros.

Na festa, os jovens se mostram vaidosos, com seus cortes, penteados e cores de cabelos, com
os brincos de orelha. Não cansavam de gesticular com gracejos. Algumas moças, mais discretas,
usavam calças jeans e penteados singelos. Poucas faziam trancinhas nos cabelos.

Coral de adolescentes participa fervorosamente durante a cerimônia.
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As melhores roupas são reservadas para estes eventos, as crianças são vestidas primorosamente.
Mulheres e homens adultos procuram utilizar vestimentas novas.

Contou-se umas duzentas pessoas que agiam de forma circunspecta e concentrada no ato de
louvação, atentos aos cantos, segurando as velas, movendo-se em silêncio para estar mais
perto do coral que se instalou do lado da aparelhagem e que secundava o mestre do ritual. Ao
finalizar as orações, é iniciada a confraternização no salão e nos arredores da igreja. Dirigem-se
em grupos para comer, conversar, rir, contar história, assim renovando os laços afetivos. Todos
aguardam a hora do leilão. Após a louvação, teve início o leilão dos produtos regionais, já
mencionados, seguido de apresentação do grupo musical Restauração, do município de Moju.
Além de ser uma possibilidade de se arrecadar rendas para pagar as despesas da festa, a
comunidade se divertiu muito nas disputas do leilão para arrematar os produtos ofertados.

Pequenos grupos permanecem até o final da festa. Este momento prolongou-se até quatro
horas da madrugada e sua principal organizadora, a senhora Maria Tereza Coutinho fez o
comentário no dia 8 de setembro, em tom de balanço e com satisfação. Falava com os olhos
brilhando que havia sido uma “festa muito boa” na qual tinham recuperado as despesas com o
enfeite, músicos, gastos com bebida, alimentação e como ela, todos estavam alegres pela
confraternização realizada.

A PROCISSÃO FLUVIAL

O povoado Nova Ipixuna está localizado quase frontal às ruínas do Engenho Aproaga. A
construção da estrada PA-252 faz com que Nova Ipixuna esteja influenciada pelo movimento da
estrada e da balsa. A esposa do senhor Gormersindo Moreira dos Santos não participou da
procissão fluvial e não esteve em Sauá-Mirim, pois “não podia deixar a casa sozinha”. A ameaça
surge dessa estrada e de ocorrências que colocam em perigo a segurança dos quilombolas de
Nova Ipixuna. A inseguridade aumenta com a construção da ponte sobre o rio Capim. Apesar
do novo sintetizado pela ponte e toda a carga de perigo e insegurança, os quilombolas persistem
nas tradições e expressões religiosas, tal como a procissão fluvial.

A imagem da Santa encontrava-se na casa do senhor Gormersindo Moreira dos Santos, em
Nova Ipixuna, e dali seguiria pelo rio até Sauá-Mirim, no dia 8 de setembro. Novamente, os
barcos, canoas, rabetas se reuniram no trapiche desta residência. Antes da despedida da Santa,
todos rezavam e faziam gestos de elevar os braços, em sinal de aproximação entre eles, mediados
pela divindade.

Durante os rituais, os corpos realizam movimentos parcimoniosos, serenos, harmônicos. O corpo
individual acomoda-se ao que o ritual de gestos coletivos indica, ou seja, necessita ser executado
pelos corpos próximos – ficar em pé, elevar as mãos, dirigir o olhar. Rocha retoma a leitura de
Mauss para conduzir uma reflexão sobre o corpo que:

expressa ‘obrigatoriamente’ os padrões culturais e sociais como, por exemplo, os estilos de
ritmo, as manifestações de dor, os valores estéticos de um grupo. Entre outros exemplos
fornecidos por Mauss, em seu Manual de Etnografia ele escreve, ‘um belo Maori é um quadro
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vivo de uma arte consumada e tradicional’ (1993, p. 106). Assim, uma dança, uma reza, uma
atividade esportiva qualquer, é sempre o resultado de uma força extra-genética, ou seja, o
resultado de um processo de inscrição histórico-cultural da sociedade sobre o corpo do
indivíduo. Em princípio, parece haver muito pouco espaço de ação para os indivíduos posto
que suas técnicas corporais e suas performances são sempre respostas a um script (roteiro)
fornecido previamente. Assim, mais do que ação, estamos falando de ‘reprodução’? (ROCHA,
2008, p. 139).

No fim do dia 8 de setembro, após a procissão fluvial e as orações na capela de Sauá-Mirim,
ocorreu novamente um festivo leilão quando houve o arremate de outros itens de produção
local; também, foram leiloados objetos industrializados como toalhas e cosméticos. Em meio
aos lances, a comunidade degustou o mingau de arroz, frango assado e café.

Santos, irmandades e festas convergem nas práticas sociais das comunidades tradicionais do
Vale do rio Capim. Dona Lourença procede a comentar o conhecimento sobre esse terreno
religioso, a partir de Santana, pois nunca viveu em Taperinha, Sauá-Mirim ou Nova Ipixuna:

O Divino Espírito Santo

O doutor Pedro Miranda deu o Divino Espírito Santo pros empregados dele. Santa, não! Eu sei
do Divino Espírito Santo. Esse da Conceição foi que eles trocaram, já depois de já terem feito a
capela, eles trocaram mais uma santa, a Nossa Senhora da Conceição. Eu acho que ela ainda
está lá no... agora o Divino Espírito Santo foi que eles levaram daí.

Oração em homenagem à imagem da Santa na casa do senhor Gormersindo Moreira dos Santos, antes da saída da
procissão fluvial.
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Cenas da Procissão fluvial. A virgem é conduzida até o barco em direção a Sauá-Mirim, passando pelo Engenho
Aproaga.

Chegada da virgem a Sauá-Mirim.



Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim   |   77

A irmandade

Tinha uma irmandade, lá. Era, assim da novena. Uma comparação: hoje era a minha, mandava
rezar. Amanhã é a sua, você mandava rezar, contando que era nove noite de novena! Todo
mundo comia, bebia, vestia. E aquele que gostava de dançar, dançava, que eu tinha até a hora
da comida eu perdia, pra eu não perder uma parte!

Olhe, quem rezava era o finado Justo e finado Duquinha pra pagar o leilão. Aquele, Manoel
Pantoja, também. Mas, aquilo nesse tempo era uma coisa tão bom! Que todo mundo gostava
e apreciava de ver certas paradas. E, hoje em dia, é um barulho! Nunca mais, já tô nessa idade
e nunca mais soube de ajuntamento de festa.

A festa

Eu gostava de dançar. Ah, minha senhora! Olhe, quando era de tarde meu irmão dizia: ‘–
Danada, o que tu faz?’ Eu dizia: ‘– Olha, tu vai amassar o açaí ou tu vai passar roupa? Ele dizia: ‘–
Não, eu vou passar roupa, não vou amassar açaí pra ficar com minha mão roxa’. Olhe, eu pulava
pro alguidar, ia amassar o açaí... Se tivesse de fritar peixe, eu fritava, nós comia e se embalava.
Quando chegava, lá, diziam: ‘– Oh, mas tu bebeu açaí, por que tu não trouxe?’ E eu digo: ‘– Ainda
ficou em casa, ainda tem um bocado pela panela’.

Entrada da imagem de Nossa Senhora na igreja.



Casarão do Engenho Aproaga em torno de 1985.



Ressignificar
Ressignificar e redesenhar

Ressignificar e redesenhar
Ressignificar e redesenhar o Engenho do Aproaga

Ao descrever as festas e os diversos eventos do cotidiano dos quilombolas, presentificam-se as
memórias do Aproaga, pois falam sobre os antepassados que contam das visagens e os “causos”.
Também na Escola de Taperinha, o professor Manoel Clauderi Coutinho da Luz propõe um
exercício novo: o desenhar do Casarão ou Engenho que é resignificado como direito ao
patrimônio e à autoconsciência cultural.

O estudo dos lugares antigos sob o enfoque da Arqueologia permite a compreensão dos
modos de vidas das sociedades do passado, que se expressaram de várias formas em seu
cotidiano, através do uso do espaço e de seus materiais, com elaboração, transformação e
descarte de objetos, refletindo costumes próprios de sua cultura ou resultantes de interações
com outros grupos étnicos.

Em pesquisa arqueológica feita pelo Museu Emílio Goeldi, em 1999, foram registrados 34 sítios
ou ocorrências arqueológicas pré-históricas, situados ao longo do rio Capim, desde sua foz até
as proximidades do igarapé Cupijó, em um percurso de cerca de 250 km. Esta marcante
densidade se equipara ao número de localidades ou empreendimentos existentes em fins do
século XIX, conforme assinalado no mapa de Barbosa Rodrigues, datado de 1875.

Desenho do Engenho feito pelo Leonardo, aluno da Escola de Taperinha.
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Daquele período de prósperas fazendas, engenhos e outras propriedades restaram apenas
resquícios, com construções em ruínas, em estado de quase completo abandono, na maior
parte encobertas pela vegetação, mas de consistente presença na memória social dos grupos
tradicionais que marcam presença desde a foz até as cabeceiras desse rio.

Diversas narrativas dos antigos, dos “pretos d’antes” possibilitam a identificação de sítios históricos.
A designação “sítio arqueológico” é relativamente recente para esses grupos. A resposta às
indagações feitas sobre os primeiros sítios e povoados, conduz aos engenhos e esta informação
chega a ser um reencontro valioso e vivo com as leituras de viajantes, missionários,
expedicionários.

De Quiandeuá a Sauá-Mirim, passando pela vila colonial de Santana do Capim as narrativas
focalizaram o Engenho Aproaga e se constituíram em condição de possibilidade para
pesquisadores e interlocutores imaginarem, ressignificarem e redesenharem o engenho do
Aproaga. A primeira observação sobre o sítio histórico/arqueológico do Engenho Aproaga,
propriamente de seus vestígios, atesta a magnitude desta obra colonial, comparável com outras
pela envergadura da construção.

O Engenho Aproaga apresenta uma depressão no terreno, com cerca de aproximadamente
3m de largura e 1,5m de profundidade desemboca à margem do rio. A construção é bastante
similar a outros sítios de engenhos coloniais movidos a água, estudados no estuário amazônico17.
Neste fosso, percebe-se que em alguns trechos suas laterais estavam revestidas com grossas
paredes de alvenaria de pedra aparelhada e tijolo maciço (Vista da calha - 1). Esta estrutura
correspondia à calha, que era o local do engenho onde era assentada uma roda d’água com
pás, a qual girava com a força hidráulica e assim movimentava a moenda atrelada.

A menos de 12m de distância da orla, ainda é identificada uma peça metálica atravessando a
calha, que foi reconhecida como o eixo de roda d’água (Vista da roda - 2). Ao lado da calha,
observam-se restos de um tacho em ferro, que era usado nos antigos fornos dos engenhos
para preparação do açúcar (Vista do tacho -3). Mais adiante, depositados no fundo, duas peças
circulares, elaboradas em rocha granítica, com diâmetro de 1,20m e 15cm de espessura e que
remetem às pedras de mó, utilizadas no descasque de arroz em antigos moinhos (Foto das
pedras de mó - 4).

No Vale do rio Capim, observam-se pedras de mó semelhantes às registradas nos sítios dos
engenhos Taperuçu e de Santo Antônio, este mencionado elogiosamente nos relatórios de
viagem de Wallace (2004) que destaca a figura empreendedora do proprietário, o senhor Calixto.
Ainda esses dados são compatíveis com as informações históricas que já apontavam a exploração
de arroz no Vale do rio Capim, nos séculos XVIII18 e XIX19.

Na continuação desta calha, um canal escavado prossegue por cerca de 150m para a parte de
trás do sítio, onde ainda existem duas construções também em alvenaria de pedra aparelhada,
identificadas como barragens. Estas obras localizam-se na junção do canal com o igarapé
Domingos Dias e serviam para represar a água, direcionando-a, assim, para a calha e fazer girar
a roda.
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Na área da calha, aproximadamente a 50m de distância e, no sentido norte, acha-se um conjunto
de paredes de alvenaria, com até 5m de altura e espessuras de até 70cm, que indicam o porte
construtivo daquele que foi no passado, o Casarão do Engenho Aproaga.

Localizado na parte de trás desta área, ainda com alguns vãos de portas e janelas, sobressai um
grande salão com 6,50m de largura e 26m de comprimento, o qual se interliga com outros três
cômodos enfileirados e dispostos perpendicularmente à margem do rio.

Na parede lateral destes ambientes e voltados para o lado norte, onze vãos de portas denotavam
elementos decorativos, sendo uns com uma abertura circular (óculo) na parte superior,
intercalados com outros que possuíam apenas moldura nas vergas.

A descoberta de alguns trechos de paredes e alicerces, situados na parte da frente, permitiu
compreender os possíveis limites da construção, configurando sua disposição em planta bastante
coerente com o aspecto registrado na fotografia conhecida e já mencionada no qual a aceleração
do processo de arruinamento é observado em um dos vãos, cuja verga está rebaixada pelo
peso do apuizeiro, comprometendo a estrutura.

4

1 2

3
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Vãos de porta e paredes divisórias entre  ambientes no pavimento térreo  do casarão.

Vista das ruínas do Engenho Aproaga envoltas pela vegetação.
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Vista em detalhe da parte superior de uma das portas laterais do casarão.
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O levantamento das medidas destas paredes resultou na elaboração de um desenho que pode dar
uma ideia geral do conjunto e seu avançado estágio de arruinamento.

O estudo detalhado da referida fotografia indica que o casarão tratava-se de um conjunto de
três prédios de dois pavimentos, interligados, conferindo-lhes a forma de “U” alinhado
lateralmente com o rio. Na parte da frente, um sobrado com dois pavimentos tinha cobertura
em telhado colonial, supostamente com quatro águas. A fachada deste bloco, em cor azul, tem
em seu andar térreo seis vãos emoldurados, referentes a quatro janelas e às duas portas de
acesso, dispostas ao centro, sendo uma em arco e outra retilínea.

No andar de cima, havia seis janelas com suas sacadas destacadas e com seus arcos na parte
superior emoldurados. Mais acima, junto ao telhado, uma cimalha com seus frisos arrematavam
a parede frontal. Na parte lateral, aparentemente revestida em tijolo e sem reboco é possível
constatar que os dois vãos foram parcialmente vedados e que foi acrescentado mais um
ambiente, com sua respectiva janela. O bloco que ficava na parte detrás apresentava a forma do
telhado em duas águas, com uma grande empena na lateral sul, bem como alguns vãos de
janelas na parte superior. Na fotografia, e em primeiro plano, também se vê uma grande
construção em tijolo, de forma quadrangular, cujo aspecto remete a uma chaminé.

ANDANÇAS NO INTERIOR DO CASARÃO A PARTIR DE UM JOGO DE MEMÓRIAS

O Engenho Aproaga tem centralidade neste projeto, não apenas pelo valor monumental,
arqueológico, histórico definido por agentes externos – arqueólogos, técnicos em patrimônio,
historiadores, mas pelos significados atribuídos por anciãos, adultos, crianças em diversos tempos,
com diversos olhares, sentimentos e emoções.

Nas páginas que seguem, estão transcritas as memórias dos senhores Estandislau Lobo da Luz,
José Iraci Oliveira, ambos foram eximes narradores das linhas arquitetônicas do prédio,
dialogando e interagindo sobre a planta esboçada por Fernando Marques. Este exercício alimenta
os croquis representando os diversos ambientes do casarão. Nas narrativas de Dona América,

Representação de uma vista aérea das ruínas do Engenho Aproaga.
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Mapa da área do sítio arqueológico Engenho
Aproaga com localização das estruturas.

Vista de ilha situada no médio rio Capim.
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Representação da planta baixa do Engenho Aproaga, em seu andar térreo e pavimento superior, a partir das falas dos
participantes das oficinas.

Dona Lourença, capta-se uma outra representação nas quais figuram os nomes dos que viveram
no Aproaga, seus dramas, tragédias, alegrias e profunda afetividade, marcas das suas próprias
experiências. Ainda constam breves comentários do senhor João Henrique, Raimundo Aires.
As entrevistas foram gravadas em Santana, na casa de Dona Lourença e na praça com o senhor
José Iraci.

As oficinas realizadas em Sauá-Mirim tiveram o propósito de preparação do exercício de
redesenhar o Casarão. Esse exercício tem uma forma dinâmica: o grupo fala em profundidade
de detalhes do Engenho, com base nestas falas se produz um jogo de representação organizado
pelo arqueólogo Fernando Marques. Como jogo, há a certeza de poder mobilizar novas
representações que produzem a saída do papel e do computador, para falar no presente sobre
o Engenho.

A ideia desta metodologia busca harmonizar e fusionar lembrança-fala/imagem. Na verdade, as
narrativas são poesias e as imagens, os apêndices, adereços. A estrutura do texto faz lembrar e
remete às anotações de memórias. A arte (lay-out) poderia até ser como se esses retratos
fossem colados nas páginas de um diário da vida, como aquelas fotos antigas nos álbuns de
fotografia, que ganham novas molduras, portanto, sua resignificação.
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Representação da porta e escada de acesso ao piso superior, elaborada com base nas narrativas dos participantes da
oficina.

Representação da fachada do engenho Aproaga.
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Estandislau Lobo da Luz e Antônio da Silva Coutinho oferecem diversas possibilidades de leitura do interior do
prédio. O primeiro teve uma lembrança fugaz e forte da caramboleira.

Na parte da frente, no andar de baixo, localizava-se o comércio, em um amplo salão aonde
havia também uma parede que dividia o ambiente com a botica/farmácia.

Estandislau Lobo da Luz mostrou uma atenção extraordinária para ir ao encontro de suas memórias
sobre o Engenho do Aproaga e comunicá-las na oficina realizada em Sauá-Mirim, em julho
2013. Com entusiasmo, falou com familiaridade sobre o prédio, as formas de locomoção pelos
corredores e, inclusive, citou a caramboleira. A conversa com o senhor Estandislau ganhou mais
vida com os diálogos paralelos de Ana Cristina Ferreira e o senhor Antônio da Silva Coutinho20.

EL - A minha prima morou lá. Vigiando lá para o pessoal que era e ela fazia todo esse serviço.

Cozinha:

EL - Quando chegava bem aqui era que tinha a cozinha. Aqui, essa cozinha; esse aqui era vago.
Aqui, esse corredor grande que vinha até aqui, para chegar nessa parte era vago, só o corrimão,
entendeu?

Corredor:

– O corredor que era só corrimão. Aquele corrimão, assim, uns sistema de umas venezianas,
assim de madeira, nesse sentido assim. F - E não tinha janela de vidro para proteger da chuva?
EL - Não. Era tudo vago para o lado do corredor. O corredor era grande, mas era grande mesmo.
F - Então, devia ter uns pilares de madeira para sustentar o telhado, o forro, né? E embaixo tinha
um corrimão com um parapeito? EL - É, era. Tinha. Era esteio, largo, grande. O assoalho dela era,
naquela época, que era de acapu e pau amarelo desse corredor aqui, das salas, tudo. Só que era
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daquela época que o preto não tinha serrote para serrar. Era lavrado, tirava à força, era tudo
lavrado. Então saia aqui. Aqui, era o comércio. Nesta parte bem, aqui.

Alcopão:

EL - É. Aqui que tinha um alcopão, como dizem que tinha, né, mas eu nunca cheguei a ver esse
alcopão porque quando viajávamos para lá, o Álvaro que era o último que conheci. Aí aqui
funcionava a serraria, os índios já tinham morrido tudo. Aqui, era só serraria. Então, essa parte
aqui tinha um senhor de São Miguel do Guamá. Ele tá velho, até. Eu falei com ele no tempo de
Salvador Quilhas Novas.

AC - Fernando, ele tem lá um relógio de madeira que era daí. Ele era o primeiro que morou lá.
Ele era o caxeiro. Ele mora lá em São Miguel do Guamá. Ele trabalhou 20 anos aí de caxeiro. Só
que agora, ele tá com uns noventa anos. Ele mora lá em São Miguel, perto do café, da fábrica do
Café do Norte. Ele era funcionário do Café do Norte, há muitos anos. Ele tem fotos dela preto e
branco ainda. Só que o filho dele tava na frente do casarão e levou um pedaço da foto, fica só
uns pedaços. Só uma parte dela. É, o filho dele bateu uma foto na frente. E quando o filho dele
foi embora para Manaus, ele queria se levar pequeninho, ele queria levar a imagem dele pequeno,
aí, seu Salvador não queria dar a foto toda, pra não levá, por causa da foto do Aproaga. Ele tirou
a parte que tava o filho. Deu pra ele e ficou com outro lado.

A caramboleira:

EL - E é isso. Aqui, essa parte é isso. O pé era aquela carambola. Bem aqui, era o que tinha lá. Eu
até quando eu era moleque, tentei um dia ir lá. “Mas que fruta tão bonita essa!” Eu era molecote
assim pequeno. “Mas é tão bonito aquele monte, lá. Mas eu quero experimentar.” Daí, fui e
cheguei a apanhar uma, eu trouxe. Aí, fui experimentar. Azeda que só.

A sala, as janelas:

EL - A sala era grande aqui. Aqui, essa sala que era de fazer e arrumar, de reunir, de algumas
festanças. Era uma sala grande, e depois ela tinha, ela ocupava essa janela, três janelas. F - Que
dava para o lado do casarão? Aqui, era a frente do casarão? EL - Essa era tudo uma casa só. F - Mas,
eu digo aqui na frente. E esse salão pequeno? EL - Essa era uma sala pra cá, outra sala. A sala era
dividida aqui. Essa sala pra cá. F - Aqui? EL - Aqui em cima ela tinha uns... Como é o nome daquele
negócio de? Não é balaústre? Aquele negócio grande que fazem assim tudo. Torneado! Como é,
aquilo torneado tudo, mas era de cimento. Tudo bem feito. Ela tinha essa altura. F - Nas janelas
aqui da frente? EL - Elas todinhas! Ela era dessa altura. Em cima dela tinha um mármore. Ah! É, e
o parapeito. Tinha um parapeito de mármore. F - Será que era assim... Aqui estão as janelas de vista
de frente? Aí, aqui, tem o mármore? E aqui, embaixo, tinha os balaústres EL - Os balaústres eram
nesse sentido. É assim, exatamente! E a janela daqui pra cima, entendeu?! É, exatamente! Não
eram umas janelas, elas eram aquelas janelas cheia de moldura. Almofadinha! Todinha bem
fechada. F - Mas, não tinha vidraça? EL - É. Ela só tinha essa proteção aqui em cima que clareava
o sistema aqui, ó. E parecia que era uma bandeira. Uma bandeira, ó. Bem aqui! É, exatamente.
F - Então como era a visão aqui em cima, o Senhor lembra? A divisão dessas salas?

Escada e salão:

EL - Aqui, era os quartos, entendeu? Pra cá. F - Aqui, tinham os quartos, mas as pessoas chegavam
na escada. O senhor chegava lá em cima na escada e dobrava? EL - Eu dobrava logo aqui, nesse
salão, se eu quisesse vim pra cá. E se eu quisesse vim pra cá, eu me vinha embora pra cá. F -
Encerrou aqui. E aqui? Aqui, tinha alguma divisão aqui? EL - Não. Aqui, era uma sala grande,
completa, tudinho. Fazia frente pra cá, que eu olhava tudinho. Ia ter divisão aqui, depois dessa
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Amplo alão da cozinha com os vãos de janelas.

Janelas do corredor e a falada caramboleira na narrativa do senhor Estandislau Lobo da Luz.

Corredor que permite observar as portas dos quartos.
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escada que tinha duas salas que eram quase de um tamanho só. Essas duas salas aqui. F - Mas, lá
embaixo, a gente vê na foto que tem uma porta que é retangular e tem outra mais larga que é
colonial. A escada ficava na direção de qual? Dessa colonial ou da retangular? EL - Olhe, eu sei
que ela ficava aqui perto dessa sala aqui, dessa sala que dividia... F - Então, era nessa direção aqui?
EL - Exatamente! É, na entrada. Ela ficava na frente dessa entrada aqui que subia a escada alta,
direto. F - Então, vamos dizer que aqui tinha uma divisória. Refazendo o desenho. Bem aqui, tinha
uma divisória? Aqui tinha a porta que levava para o corredor e a escada era aqui.

Saía da escada e encontra a porta:

EL - Exatamente, a escada era aí. F - Aí, o senhor saía da escada vinha pra cá? EL - Vinha, tinha uma
porta aqui e entrava pra essa parte pra cá. F - Ah! Então, tinha uma porta aqui? Ah! Então, devia ter
uma outra divisória aqui? EL: Exatamente! Tinha uma divisória, aí. F - E esse salão? Ele era dividido
em dois também? EL - Era em dois! F - Eram duas salas iguais? EL - É, lá de cima era só um salão.
Só sei que aqui era tudo dividido das partes dos quartos. F - Deixa eu perguntar. Tem uma coisa
que a gente enxerga na foto que atrás dessa parte da frente do casarão, lá em cima, na parte de
trás, tem tipo um prolongamento do telhado, tipo uma quebrada assim da varanda?!. EL - Era
porque justamente tinha uma caixa d’água lá em cima que eles tocavam manual daquele poço
que tinha lá embaixo. Manual mesmo, uma bomba que mandava pra lá. Lá em cima tinha uns
sanitário, enfim pra cá, diante da cozinha. Aqui, nesse rumo aqui, ó. Bem aqui assim.

Chaminé do Aproaga:

A - Isso aqui representa o chaminé do Aproaga que era do lado da casa. Isso aqui era a casa, né?
Aqui tinha um chaminé muito grande, porque no tempo que eu vou completar 61 anos eu
conheço bem, tão igual a Estandislau, né? Isso aqui, aqui é a casa, e isso aqui é a chaminé. Aqui,
os cara entravam por aqui, ó. Pra dentro dele aqui, subia numas escada e vinha bater o sino aqui
em cima! Aqui, o cara batia a tampa e ouvia em Taperuçu. Comunicava com Taperuçu. Quando
tocava aqui tum, tum, lá em Taperuçu ouvia também. Subia por aqui, ó. F - A escada era por
dentro? A - Por dentro do tubo. Isso aqui era tudo cercado de pedra e de tijolo e de não sei o que
era os outro material. Redondo. Era redondo, não era? Aí, subia por aqui por dentro. Daí quando
subia aqui em cima batia canto. Era isso aqui ó, a formatura dele era isso aqui.

EL - Não, mas isso não era não. Isso era pra tocar o vapor de lá que funcionava lá. Isso aí era os
dia que tava parado, é assim que me contaram! O cara subia por dentro pra soltar foguete lá e
diziam pro outro que tava lá no Taperuçu. Pra responder lá, porque tudo isso aqui era canaviais.

F - E o engenho devia ser grande, né? EL - É, é porque eram 12 irmão. F - Porque ainda tem um
pedaço d’água ainda, né? EL - É, é. Eles fecharam o igarapé lá. A gente escuta assim, mas... F - Quando
o senhor saia aqui do corredor, saia num salão grande lá em cima, no salão de festas, e no rumo do
corredor ao lado, tinha os quartos? EL - Tinha os quartos. F - Ao lado tinha a carambola que era o
guarda-corpo que o senhor falou aí... EL - É, mas era aqui mais embaixo. F - Sim, lá embaixo. Agora,
aqui não, nenhuma saleta, nenhuma varanda, não tinha mesa, nenhuma coisa assim? EL - Não, não
tinha nada. A mesa era aqui nessa sala aqui. Nesse salão comprido que vinha pra cozinha. Aqui, tava
aquele negócio que você falou lá, aquele pilarzinho que justamente tinha uma declinada e aqui
também tinha o sanitário. Lá de cima. (...) Perto daquelas coisas não tem aquele janelão? F - Tem.
Desse lado aqui tem as portas. EL - Tem quantas janelas? F - Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove, dez, onze, deve ter mais lá pra trás. Mas aqui, tem umas janelas que tem um negócio
assim, a porta e em cima tem um redondo. EL: É, exatamente! Tem. Não me lembro dela, não.
Porque, ó, nós só tivemos acesso pra entrar pra lá. Na época de Álvaro, ninguém tinha acesso lá.
F - E aqui, tinha alguma muretazinha que unia aqui pra trás, não? EL - Não. Aqui, era tudo vago, só
tinha uma cercazinha, cerca de madeira mesmo, que vinha por aqui e justamente, por aqui, era o pé
que eu apanhava a carambola. (Risadas)
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Salão no pavimento superior, com piso em tábuas de acapu e pau amarelo,  com a disposição da escada e das janelas

A escada e indicação de acesso ao corredor.

Balaústres das janelas do andar superior.
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Cozinha:

A - A cozinha era lá embaixo, mesmo? EL - Não, a cozinha era aqui, em cima. H - Eu acho que era
melhor levar ele lá, mesmo e assim, olhando o mapa pra poder destrinchar melhor isso aí. EL -
É outra coisa, a gente olhando na foto dela, seria importante a gente olhar porque... H - É muito
ter a imagem na mão. (Risadas) Pega a foto e daí já tá vendo, né? EL - E tem uma direção de mais
ou menos do que era, né? H - Já fica na mente, já.

Porta

F - Essa é a porta! EL - Essa é a porta! Bem aqui! No pé dessa porta é que subia a escada. Pra cá,
era o comércio, entendeu? Daqui, era fechada essa daqui e era fechado essa daqui. Era aberto só
essa aqui e esse canto aqui. Essas três janela, aqui, ficavam pra cá, desse quarteirão daqui que é
esse salão... F - De cima, dividido? EL - Dividido, entendeu? E esse pra cá era para outra que era
justamente o salão daqui. Agora, nessa parte de lá, é que justamente tinha, parece que tinha
essas três janelas que ocupavam esse resto pra cá. E esse resto pra cá tinha mais três pro lado
de lá. Você entendeu como é os balaústres?

Rever os balaústres:

A - Entendi. É de cimento, é? EL - Era cimento, mas era tipo... H - Tipo torneado, né? EL - Tipo
torneado. Aqui em cima, que tinha aquelas pedra de mármore. E aí aqui ela vinha embora e o
salão comprido que era só aquelas veneziana. Tá enxergando, aqui, ó? EL - Aqui, ó, era vago. Esse
salão que era justamente o corredor... F - A minha dúvida é justamente isso, aqui. Tá vendo esse
pedaço, aqui? Tá vendo esse pedaço? Ele tá encostado na casa. EL - É, mas era tudo dessa parte
daqui. Dessa parte daqui, entendeu? F - Então, era como se fosse um prolongamento. A parte de
cima tá aqui, olha. O azul é essa parte da frente, tá seu Estandislau? Essas duas janelas são essas
duas bem aqui, ó, uma, duas. Isso o que era? Era uma bem aqui?

Corredor:

EL - É, justamente, vinha daqui. Emendado daqui, mesmo. Era um corredor, entendeu? Saia e
entrava pra cá. A - Eu acho que isso aqui era só um sobrado, uma varanda pra ficar, assim, na
parte da manhã. EL - Era só uma varanda, né? A - Aqui era uma varanda que unia para o
corredor. Em “L”, né. EL - E, justamente, é essa parte pra cá, essezinho, aqui, fica exatamente essa
daqui. Desse corredor comprido aqui, ó. F - Isso. Que tinha os pilares de madeira. EL - Agora,
aqui, ela tinha essas três janelas que ocupavam essa sala, esse salão daqui. Tinha mais três do
lado, aqui, debaixo e era treze janelas pra lá.

Treze janelas e o corredor:

EL - É treze! Cada quarto, pra lá, tirando essas treze, era uma janela. F - Seu Estandislau, me diga
uma coisa, aqui, rapidinho. Eu estou me atrapalhando. Essa porta aqui arredondada, colonial
aqui, era ela que ficava na direção da escada? EL - É, essa daqui que ficava. É. F - Então, ela vai dar
na direção de uma escada que vai... A - Vai uma pra cá e duas pra cá. EL - É bem no meio. A
escada dava direto no corredor pra lá. Agora, tinha as divisão, mas era tudo ao contrário. A - Esse
corredor passava direto pra cá, junto com cordão da casa? EL - Passava, porque ele dava acesso
pra essas coisas, porque tinha um passeio na frente dessa sala pra cá, entendeu? A - Entrava aqui
e já vinha pra cá. EL - É. Esse vinha pra essa sala e depois entrava pra cá, pra essas salas. F - Eu vou
fazer esse desenho rapidinho, aqui. Olha só. Aqui, tem a parte da frente e tem uma porta
redonda. Aqui, tem as outras portas, tem as três portas do lado de lá, é isso? EL - Exatamente!
F - E cada direção das portas de baixo tem uma janela em cima? EL - Tinha. F - Aqui, assim, né?
E depois tinha o lado dele que a gente tá vendo, aqui é todo o lado dele? EL - É, é exatamente!
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F - No lado dele, tinham duas janelas. Eram duas janelas, não é? EL - É. F - Então, isso aqui, tá
vendo esse desenho aqui, é uma cobertura. Ele tinha uma cobertura de manteiga, né, que
aparece aqui, bem assim. Então, isso aqui representa uma planta desse retângulo que eu
mostrei, aqui. É isso aqui? EL - Exatamente! F - É um retângulo, aqui, que quer dizer isso, aqui. Aí,
olhando a foto, aqui, a gente vê esse negócio bem aqui, assim, que parece uma continuação da
casa, uma coisa que foi colocada junto da casa, não é? EL - Não. Ele fundou aqui. F - Aonde
terminava o casarão? Era aqui ou era aqui? EL - Ele terminou aqui. Isso era bem junto, essa parte
não tinha acesso pra cá. Pra lá, era o mesmo comprimento, daqui até aqui, desse corredor. Aí, vai,
segue o outro pra lá. F - Esse corredor colava nessa parede ou ele fazia um “L” pra cá? EL - Colava
aqui. Esse corredor colava aqui, nesse um, aqui. F - Aqui, é uma parede. EL - Exatamente! Colava
aqui, nessa coisa que entrava pra cá. Nesse salão daqui, entendeu? Esse pra cá, vamos dizer que
fosse o corredor, né. Quando nós tivemos acesso ele já tava meio deteriorado que era de
madeira, tudo de madeira. F - Porque de pedra, ta vendo, é mais escuro. Eu acho que isso aqui,
era de madeira do lado da varanda. EL - É, é. A gente já não andava mais pra lá, porque o assoalho
já tava estragado. Aí, a gente tinha acesso direto nesse pra cá. F - Então, as pessoas saiam da sala,
lá, em cima e saiam nesse corredor aqui. EL - Nesse corredor. É exatamente! Que emendava nesse
grande. F - Ah! O Senhor matou a charada agora! (Risadas) EL - Aqui, pra cá era cozinha, entendeu?
F - Aqui, bem aqui, na parte de trás. EL - É, na parte de trás. Aqui, na frente desse coiso, era que ele
batia o coiso. Aqui, ela vinha até aqui o canto. Essa aqui no canto, era só de tijolo, não era nem
assim, era toda de tijolo sem rebocada, entendeu? Essa parte bem aqui. Até aqui, assim, ela tinha
treze janelas que eu conferi. Do lado de baixo dessa parte aqui. F - Aqui, era aonde ficava a sala
grande. Aqui, o corredor que ficava pros quartos e lá atrás, a cozinha que tinha o banheiro nesse
canto, aqui. EL - É, exatamente! F - A diferença é que junto aqui do casarão por trás dele, tinha um
pequeno corredorzinho aonde saiam as pessoas da sala, sempre por esse corredorzinho. EL - É,
esse corredorzinho, é. Exatamente! F - Porque é um material diferente. Você vê aqui, olha, isso aqui
parece ser pedra e isso aqui parece ser uma madeira pintada de branco, alguma coisa assim, algo
mais claro, não é, porque não é do mesmo tom, nem da mesma cor. É como se fosse uma varanda.
E, aí, a escada chegava aqui em cima. Essa escada era de quê? De madeira, de pedra? EL - Madeira!
Rapaz, eu acho que era uma madeira vermelha. Era comparada igual sapucaia. Era bem polida,
bem torneada, era bem comprida assim, e pegava o corrimão. F - A largura da escada era assim?
Passava uma pessoa? Quantas pessoas passavam? EL - Passavam umas duas pessoas, uma do
lado da outra. É mais ou menos da largura da porta. F - Da porta arredondada, não é? EL - É. Meio
pra dois metros, ela tinha. Aqui, no lado dessa escada que dizem que tinha, porque aqui por baixo
era tudo dividido. Essas casa aqui era tudo dividido. Aqui, debaixo dessa aqui, tinha um chiqueiro
grande. De porco, muito porco, galinha. Era embaixo da cozinha. Isso ai pra cá. A mesma largura
que tinha pra cá, vinha pra cá e encostava bem aqui. F - Então eles gritavam manda um porco aí!
E subia o porco! (Risadas) EL - Deu pra entender um pouco? F - Entendi muito! Muito obrigado seu
Estandislau! Ajudou muito! A - E Doutor Fernando, matou a charada ou não? F - Ajudou muito!
A:Era essa varanda que tava faltando, né? F - É, era a varanda, o corredor, e agora a gente conseguiu
chegar na cozinha. (Risadas) A - Agora, até o porco já sobe já! Tinha algum pé de sapotilha
próximo? EL - Não me lembro não. AC - Jenipapo? EL - Jenipapo tinha. Até hoje tem! (Risadas) AC
- Carambola? EL - Mas era mais azedo que...

O contemplar o rio Capim, o estar na Praça, na fuga para o tempo do Aproaga, narrado pelo
senhor José Iraci de Oliveira Aires.

O senhor José Iraci de Oliveira Aires estava sentado em um banco da praça da Igreja de Santana
do Capim e foi estabelecido um diálogo sobre o interesse de conhecer as pessoas que viveram,
trabalharam no Aproaga. De posse da foto do Aproaga antigo, ele começou fazendo a pergunta:
– Como vocês conseguiram essa foto? E novamente indagou se tínhamos visto a foto que está
no “escritório de Moraes”.
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Conhecido pelo apelido de José Rendas,
este interlocutor vive em Santana do
Capim e trabalhou na serraria, quer dizer
a fase mais recente das mudanças e usos
do antigo Engenho Aproaga. A dita
serraria se localizava próximo do casarão
e trabalhadores e moradores do rio
Capim frequentavam o comércio
instalado. “Eu sou marítimo”, com carteira
de marítimo pontua; começou a viajar
com 16 anos e, como destaca, ele pegou
“uma vaga numa lancha lá do Aproaga”.

O diálogo inicia com a foto nas mãos de
Fernando Marques que orienta as
descrições mediante suas perguntas.
Opta-se por condensar frases e inserir as
questões que nortearam a conversa. A
ideia é alguém estar na frente do prédio,
logo ser conduzido (os pesquisadores, o
interlocutor) atravessar a porta, subir a
escada. Olhar de soslaio, tomar um rumo
no corredor, espiar a porta entreaberta,
ali está a surpresa da memória.

Comércio:

JR - O comércio era como comércio antigo, né? Aqui, tá o prédio. Aqui, tá o rio. F: O senhor vai
entrar aqui, andando aqui e passa das portas. JR. Aqui, são as portas que tem aqui, embaixo. F.
Quando chega aqui, no salão grande, o senhor disse que aqui tem uma divisão grande, que
aqui era o comércio, à esquerda. JR: Aqui, era tudo dividido, aqui, em cima, era tudo dividido.
Mas era tudo dividido, assim como tá aqui. Isso é a escada, ia pra cima, e aqui, embaixo, tinha
a parte maior que eu cheguei ver, lá era só a cozinha, que é lá atrás. A cozinha, ela fica pra cá.
Ficava assim, né. Isso era tudo dividido. Um corredor comprido. O comprimento do prédio é o
corredor.

F - Está vendo aqui, devia ficar em cima daquela construção que a gente viu de tijolo. Naquela
direção deve ser o corredor. Bom, de frente para a escada, ela ia direto ou ela ia assim e depois
voltava? JR - Não, ela ia direto. F - Tipo um patamar? JR - Não, ela ia direto. F - Mas ela não devia
ser muito longe da porta de entrada, não. JR: Não, o assoalho subia por cima da escada. F - Isso.
Na parte de cima. Então, ela devia estar na direção do corredor? JR - É, na direção do corredor,
a porta. F - A escada. JR - A escada, isso. A escada já ia direto. Era assim uma escada de uns 2
metros mais ou menos. F - Olha, bem aqui, pelo o que eu estou entendendo, o senhor subia
uma escada até chegar no nível do corredor. O corredor lá em cima comunicava com a parte
de trás, eu não sei se era um salão grande, eu não sei o que era, depois você me diz. Mas aqui,
desse lado, tinham uns quartos que davam para um corredor. JR - É. Na esquerda, é. F - E desse
outro lado aqui, era um vazio? JR - Era um corredor largão, assim. Que ia até lá o poste quase.
A parte de baixo era toda dividida. F - Nesse lado aqui. Só voltando aqui. Na parte de cima,

Narrador senhor José Iraci de Oliveira Aires.
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também tinha uns quartos, aqui na frente, ou um salão, uma sala, alguma coisa assim? E bem
aqui atrás, tem uma espécie de uma varanda. JR - Pois é. F - Não é uma varanda isso aqui? JR -
É tipo um corredor grande. Que unia com a parte de trás, né? Pelo meio, é. F - Mas ela não vai
encostada no muro. Devia ter um muro aqui. Não tinha um muro aqui, separando aqui ou não?
JR - Não, não. Desse corredor grande aqui, a gente já via da janela daqui pra frente. O lado desse
chaminé aqui, ó. Pois, é. Daí, daqui, a gente já vinha pra cá para esse lado. F - Ah, pois é, e não
tinha quartos para esse lado? JR - Não, não. Só era um vago. De cima. A cozinha era em cima.
Embaixo eu não cheguei a vê, porque a gente via ela toda fechada. Tinha uma área lá que a
gente nem via, porque ele era todo fechado.

Capela:

R - E não tinha uma capela? JR - Não cheguei a ver. Mas, eu acho que tinha sim, porque esse
povo lá era muito católico.

Chaminé:

R - E essa chaminé aqui, seria da cozinha? JR - Não. É porque nessa época que os escravo fizeram
esse negócio aí, parece que eles tinha um negócio de uma comunicação, não sei, era lá por
Taperuçu e ali por Santo Antônio, de novo, tinha outra torre lá e uma outra lá embaixo, de novo,
no Taperuçu. ER - Então, essas chaminés poderiam servir como meio de comunicação entre eles.
JR - Era. Ela não tinha nada a ver com cozinha. Ela era largona assim, cabia a gente subindo.

A gente vai subindo a Escada

F - Deixa eu ver, se eu entendi. A gente vai subindo a escada aqui, não é, devia ter uma plataforma,
mas antes da porta que dava para o corredor. E, aqui, era o salão grande que ficava lá em cima. Ih!
A gente errou, errou aqui! (Risadas). JR - Na frente, ela era feito um gradeado de balaústre assim, né.
Até as janela, tudinho. F - Então a gente subia a escada, dava a volta por aqui, assim, para chegar
na janela. JR - Na janela da frente. F - Na parte de cima, era um salão grande? JR - É, é.

Janelas:

F - Quantas janelas? O senhor lembra de... quando o senhor dobrava assim, eram duas ou eram
três? JR - Parece que...na frente? Ah, na lateral era muita janela.

Mobiliário:

R - E qual era o mobiliário dessa casa? JR - Eu não cheguei a ver.

Dormitórios:

ER - Quantos dormitórios tinham mais ou menos? Quartos para dormir? JR - Parece que era
treze. Era. Porque na frente dela, aonde você vê aquele monte de janela era tudo dividido, cada
uma janela era um quarto. Quarto bem pequeno. F - Então, aqui tinha uma parede. JR - Tinha
uma parede que dividia quase no meio do prédio pra cá, por exemplo, era aquela varanda tipo
um corredor e para ali, era os quartos, né. Tudo que saia dos quartos, saia naquela varanda.

Mobiliário do Comércio:

R - E os móveis do comércio como eram? JR - Ah, isso... Ah, eram assim, como é nessa casa aqui.
Prateleira, tudo com vidro. ER - Tinha um balcão grande ou não? JR - Tinha. De madeira, é. É, era
só uma pessoa que tomava de conta. Aí, porque eu já trabalhava na lancha de uma serraria que
era aqui em cima.
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Donos do Aproaga:

R - Era dos mesmos donos? JR - Era dos mesmos donos. R - Do Álvaro? JR - É, mas só que eu já
trabalhei na época do Albino. O Álvaro já tinha morrido. Eu cheguei a ver o Álvaro. Ele era um
português e a senhora dele era amiga da minha tia Deodata.

Banheiro:

R - E tinha banheiro? JR - Não, não cheguei a ver banheiro. Não, naquela época, era raro a gente ver
esses negócio de banheiro. Mesmo esses prédio grande, as pessoas saiam e iam se banhar no rio.
Porque essa água aqui, tempos passados, todo mundo tomava essa água, fazia comida. R - E
agora? JR - Agora não, que ela tá muito poluída. Aí, o pessoal já... Poluída com todo o tipo de coisa
ruim tá dentro dessa água. ER - E o que era vendido nesse comércio? JR - Ah! Naquela época, era
vendido tudo que era mercadoria. Era desses tipo, era ferragem, era confecção. Os comércio
antigo, como esse aqui, naquela época, a gente comprava tudo. A gente comprava machado,
confecção pra fazer roupa, rede, sapato, comprava tudo num comércio desse. F - E o senhor
comprava à vista ou tinha um caderninho lá? JR  - Não, que nada! Naquela época, você ficava
devendo até um ano pro patrão. Porque olha, naquela época, se você tinha que fazer uma roça
pra plantar maniva, aí elas amadurecem com um ano, né. Você pegava uma mercadoria para
fazer aquela roça porque você não garantia fazer isso com recurso próprio, né, o comércio
ajudava. Aí, eles esperavam aquela temporada todinha. Amadurecer pra pagar com a produção
de lá. ER - E a principal produção era de maniva? JR - Era maniva, era. Naquela época, era maniva,
depois que veio a malva, mas é de pouco tempo. MC - E o Senhor viu cana? JR - Vi.

Canavial:

R - E aonde estava o canavial aqui? JR - Ah, não, eu não cheguei a ver, não. Não, eu já vi ela aqui,
na região que até hoje a gente planta em qualquer canto da região aqui. Dá bom.

Vão das portas laterais no andar térreo, com elementos decorativos na parte superior.
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Nas narrativas de Dona Lourença, as experiências de vida, as tramas, os relacionamentos são
apresentados, na sua voz pausada e rouca, com traços da personalidade das mulheres e homens
que conheceu e pululam na sua memória com vivacidade extraordinária. Nessa agilidade e
complexidade narrativa são reveladas as relações interpessoais que emergem nos atos do
cotidiano e nos espaços do casarão, o que acaba identificando os lugares sociais dos sujeitos.
Dona Lourença narra sua vida entrecruzada com a do Engenho Aproaga.

Aproaga, que quando eu me entendi quem morava lá, era Doutor Pinheiro com a Dona Lala.
Olha, depois ele saiu. Oh! Já teve uns desastres lá que já tinha o Aproaga que o Dias matou a
mulher dele que era irmã de Dona Lala. Tanto que ele ficou assim... Ele botou, tomou para tomar
de conta; eles ficaram para tomar de conta, dona Lala e Dias. E o Dias parou logo... E depois a
Basília, o nome dela que era a mulher dele. Do Aproaga foi ficou o Anibal e o Vieira, e depois que
ele saiu, pegou aquele marido da... Agora, eu esqueci o nome dele! Sempre ia na festa na Ponta.
Era o nome do marido da Lindalva.
O Aproaga Ahh! Tinha, tinha umas venda..... tinha o gado. Olhe, era quatro salas, três quartos em
uma sala grande e saia do topo de uma escada como de alguém que saia assim. Agora, de lá
pra cá tinha um quartinho. Era grande o Aproaga. Mas, hoje em dia, o cara vai acabar tudo!
Era, um comércio ficava na frente, a gente passava por aqui, o comércio ficava pra cá, do lado.
Mas tinha essa porta que vinha pra cá pro comércio, agora, essa aqui passava direto pra casa
grande. Subia na escada... É já derrubaram, esbandalharam. Era o negócio do depósito, embaixo
era o depósito. Na frente, tinha o comércio, agora de lado tinha que subir lá pra cima.
A cozinha era embaixo. Tinha móveis. Tinha aquelas mesas que desemenda. Tirava o topo dessa
aqui, tirava aqui, levava pra ali, tirava a outra dali. Eram quatro. Agora, tinha o depósito de botar
farinha, arroz, lá pra trás, castanha...Não ficava embaixo da cozinha? Não, a cozinha ficava aqui,
assim. Esse depósito era do lado dali detrás. A cozinha era em cima. Lá tinha o forno de assar
comida.
Olha, tinha parece aqueles gomos na roda do engenho, de lá, meu filho caiu. Eu vinha com
paneiro de farinha e ele vinha com uma cuia e escapuliu. Eu corri e fui pegar ele lá do lado de
baixo da maré, que aquilo quando virava era barulho de água. E a roda tava inteira, mas já
tinham tirado aquele bocado de ferro que tinha aqueles... Eu vi lá. Era pra moer cana. Eu não
cheguei a ver, não adianta lhe dizer que eu vi, porque não vi. Porque é que esbandalharam
aquele Aproaga. Hum, hum, e coitado de quem escapulisse por lá!
No alcopão, eu nunca cheguei lá, eu via de longe aquela coisa grande!
Pra subir no Aproaga, tinha um pedaço de chão. Numa certa paragem pegava a ponte e a
escada pra descer pra água. E de uma certa parada tinha a calçada feita pra dentro de casa.
Não me lembro do poço, tinha um igarapé... Agora, eles tiravam água do rio e pra beber iam
buscar lá no Pirajuara ou quando não, tirava do frizo, botava no frizo pra gelar.
Eu conheci Aproaga? Eu já nasci em nove de agosto de mil novecentos e vinte e um em São
Domingos do Capim. São 92 anos que... Que eu já comi uns não sei quantos quilos de farinha!
É, meu pai era Leandro Nunes Pereira, que veio de Belém e casou com minha mãe, ela é o do
Aproaga, mesmo. Era criada e nascida aí. O nome dela era Raimunda Supriana Maria da
Conceição. Ela trabalhava assim, quando chamavam ela pra ir lavar um roupa, era que ela ia,
mas o serviço dela, mesmo, era pra colônia, a roça.
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Eu trabalhava uma semana, duas, lá eu já ia me dispensando do serviço pra ir pra minha roça.
Eles pagavam? Eles me davam um dinheiro, me davam um café, um açúcar, um sabão, um
querosene, porque nós era vizinho chegado e eu não ia puxar o cabelo da cabeça deles. Aí, eles
faziam o que eles podiam.
Tive oito filhos. Nasceram tudo lá no Aproaga. Minha casa ficava assim: a casa grande era essa
aqui, a minha ficava pro lado daqui, de baixo. Só na beira do rio do próprio Capim.
Olhe, minha senhora, hoje em dia eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho padrinho, não
tenho madrinha. Deus e a nossa Senhora e a virgem Maria na minha companhia. Da minha
família não tem mais ninguém, só eu e agora, os meus filhos. Da parte da Maria tem quatro
netos: duas filhas e dois filhos. Da parte do Ezídio, tem dois. Do Guilherme, tem uma filha. João,
uma filha, do Vergílio uma.... Já tenho bisneto. Catarina já está de filho, já nem conheço se
chegar na minha ilharga. Quantos anos! Já nem conheço.

Dona Maria América dos Santos passou sua infância no casarão do Aproaga e retém aspectos
significativos do edifício. Ela se deteve na descrição do movimento e os fatos que ajudaram a desabitar
o lugar e produzir o seu arruinamento. A criança, América, trabalhou no Casarão do Aproaga:

Qual era o meu trabalho? Ajudar fazer as coisas na cozinha, lavar roupa, fazia comida, asseava
a casa com eles, era esse que era meu trabalho que eu fazia asseava a casa com as meninas que
tava com as empregadas; aí, lavava, mas ela gostava muito de mim; elas me davam só roupa;
aí, elas me dava roupa, porque o dinheiro elas não pegava, né? Porque naquele tempo não dava
o dinheiro como hoje em dia; a gente pega o dinheiro; me davam roupa, me davam calçado...
Era isso que eles davam.

Minha infância foi no Aproaga. Ah! O Aproaga era bonito, o Aproaga era assim tinha sete sala,
e eu morava numa como as empregada, os meus irmão era empregado lá no Aproaga. Aí,
depois, já que eu cresci mais, meu pai trouxe aqui pro outro lado, ficaram só Jacó, com doutor
Pinheiro, dona, aquela esqueci nome dela, dona Maria que era a chefe mesmo, né? Ficaram lá,
depois doutor Pinheiro veio embora, trouxe a mulher. Aí, ficar mesmo só os empregado, o
professor lá, depois desses desempregados aí, já foram saindo tudo, né? Não ficou mais ninguém,
aí o Aproaga foi ficando, destruiu tudo, tinha aquelas árvores de plantação lá pra trás, tinha o
muro grande lá atrás, hoje só tem pouquinho... Daquele como é? Aquele negócio, aquilo bem
alto que tem? O muro, né? Pois é. Aquilo bem alto que tinha. Eu conheci um bocado das coisa
lá, tinha comércio, lá embaixo, lá em cima, era outra sete sala. Assim, do lado da boca, a gente
lá ajudava, já trabalhei muito no Aproaga... Trabalhei também de empregada, fazia as coisas lá
pra eles... Mas depois a gente crescendo, meu pai virou, veio saindo, aí, nós atravessamos já pra
esse lado daí, da Santa Maria da Taperinha. Venderam pra outros, pra outros pessoal, né? Aí, meu
pai atravessou já pra esse lado, nós fiquemos pra aí... Nós não ganhemos nada de lá, só mesmo
era de ser escravo, eles e nós todos, só de ser escravo, aí, o que ele ainda puderam dá pra ele, foi
esse terreno, que ainda passaram hoje pra aí, mas ainda deram o terreno, né? Disse: ‘– Esse
terreno é pra vocês trabalharem’, aí, foi que nós fiquemos nesse terreno que nós estamos até
hoje. E isso que é! Aí, sempre quando pessoal vai lá perguntá, eu digo não, o caso era isso, meu
pai contava, eu ainda me lembro, eu me lembro doutor Pinheiro, da dona Lala, que era mulher
dele tudo; só não me lembro bem do doutor Pedro Miranda e mulher dele, porque nesse
tempo, eu tava mais pra criança. Mas a minha mãe mesmo contava que eles, eram empregado
deles, eles só davam coisas, pra eles, roupa pro meu pai, minha mãe cortava cana, junta cana
pra moerem, moerem no engenho, no engenho bonito lá de moer cana ... Bandalhou tudo, né?
O Engenho era pra fazer o açúcar lá do engenho, aquele açúcar mercante, a gente comprava o
café, pegava o café apagava a brasa e botava pra enxugar, boa agora torrava aquele café... Tirava
calda da cana botava pra ferver quando tava fervendo, a gente vazava o café, depois a gente
coava o café, aí, oh, ia bebendo aquele café, não era como a gente tempera com açúcar, era com
a calda da cana.
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Tinha comércio era pra vender, pra alimento, não? Que nesse tempo você sabe que era meio
difícil, né? Aí, fazia, aí, dividiu aquele açúcar... Aquele açúcar molhado que a gente comprava,
não? Um açúcar molhada porque, agora, a gente compra aquele açúcar enxuto e naquele
tempo, a gente comprava um açúcar que era molhado, é aquele açúcar, aquela calda daquela
que ele fazia, ah, nesse tempo.

P - E dentro da casa do Aproaga, o que tinha?
DA - Muita coisa, muita coisa...

P - Que coisa? O que é que você lembra mais?
DA - Muita coisa, muita coisa. O que eu me lembro, mesmo? Era falar franqueza, eu dizia assim
que era muita coisa, era ferro, era muita coisa, mesmo, era máquina, tudo tinha lá dentro
daquela casa, muita coisa. Você sabe que casa assim, desses doutor, desses homem assim, tem
muita coisa, né? Agora, a gente que é mais criança assim, a gente não conhece certas coisas
como as crianças d’agora.

P - Quem vivia no Engenho Aproaga e onde era enterrado. E as pessoas que ficavam doentes
morria lá no engenho onde eram enterradas?
DA - Lá na Santana, sabe onde é Santana? Pois era lá pra Santana onde era enterrada, morria vai
ser enterrado pra Santana. Nisso tudo não tinha negócio de esquentar, tinha uma doença que
aparecia no pessoal, que não era nem enterrado no cemitério, não. Não. Eu me lembro, a minha
mãe contava, era um negócio de uma, uma catapora, uma doença, uma ferida que saia que
quando aquela pessoa chegava naquela casa que tava com aquela doença, sabe, levava um
todo lugar. Só ia uma pessoa lá, visitar aquele doente, agora, levava comida, levava outras coisa
pra que doente até morrer, agora, quando morresse, lá mesmo fazia um buraco e enterreva,
uma hora enterrava no cemitério pra não pegar doença nos outros, era mais levando uma
curuba, né? E agora, graças a Deus, essa marca de doença não apareceu mais, apareceu sarampo,
apareceu um negócio de uma curuba de galinha, mais dessa marca de doença que apareceu
adante, nunca mais apareceu... Graças a Deus... Mas era isso. Não tinha, não tinha nada que
adoece era pra morrer, é, agora, não, agora, tá muito adiantado que ali tem hospital. O camarada
não se trata, se não quiser, agora, quem cura é Deus, pode correr donde quiser, agora, Deus é
quem cura. É!

P - Me conta, como era a roça de vocês do outro lado, era grande, todo mundo roçava muito?
DA - A roça todo mundo fazia, até hoje, ainda tá fazendo... Aquele terrenozinho é pequeno, mas
tudo faz sua roçinha, todo faz sua roça, tem outro que faz de quatro tarefa, tem outro que fazem
de cinco tarefa... Aí, planta maniva, agora, diz eles que já tá dando assim de no meio do inverno,
como tá agora, a maniva apodrece, já tá dando apodrecer a mandioca, até que eles não têm
mandado farinha pra mim, porque já tá querendo apodrecer a maniva, a mandioca apodrece
e não tem mandando farinha pra mim, disseram que a roça tá apodrecendo, porque é muita
chuva, não? É muita chuva, mas lá pro lado do Aproaga tá dando e era bom pra mandioca, a
gente podia plantar a maniva, não apodrecia, tanta coisa a gente não podia fazer mais porque
aquilo tá em fazenda, né? Fizeram tudo em fazenda, pra lá, a gente não puder fazer a roça mais...

P - Então, eu entendo que tinha pessoa que tinha a roça do lado do Aproaga e outro lado do rio?
DA - Era, tinha do lado do Aproaga, logo no tempo que nós morava mesmo pra lá, nós fazia pro
lado de lá, como os homem venderam o Aproaga pra aquele coisa, me esqueci o nome desse
homem que andava pro lado do Aproaga, eles venderam. O Aproaga, aí, já, nós atravessamos
pro nosso lado que nós temos aonde era, meu pai deixou, não? Pra aí, nós atravessamos, pra aí,
nós faz nossa roça. Foi doutor Jorge? Venderam pra lá, pro doutor Jorge, do doutor Jorge foram
vendendo pra outros, aí foram vendendo pra lá. Até que depois da andada serraria meteram
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fogo, eu chorei nesse dia, me lembro, quando meteram fogo na serraria do doutor Jorge, eu
chorei, porque aquilo era telha rebentando pra todo lado, chega cortava o coração da gente, aí,
estragou foi motor grande dele, muitas coisas que tinha na serraria levou fim tudinho.

P - E a serraria dos “donos” do Engenho Aproaga?
DA - E a serraria ficava do lado do Aproaga. A serraria dele, do doutor Jorge lá na beira do rio
porto, do Aproaga, mesmo; ficava tudo perto. Lá, agora, quem tava fazendo uma casa lá, nesse
lugar que ia fazer, era Ana Cristina. Você não conheceu a Ana Cristina, não? Ela que ia fazer uma
casa lá, não sei se ela já fez essa casa, quando eu sair de lá, já tava limpado o lugar que ela ia fazer
uma casa, perto. A madeira vinha daí de fora, aquele ferro que eles faziam levantava, aquela
serraria, vinha daí de fora pra eles queimarem lenha, aquela lenha feito aquele metro de lenha,
assim, pra meter na caldeira, sabe o que é caldeira, sabe? Pois é, pra meter na caldeira, pra fazer
aquele furo, pra fazer telha, tijolo... Lá no Aproaga, pra fazer telha, tijolo aí ele cortava aquela
lenha até que meu pai, meus irmão, meu marido cortava, agora, vinha buscar um casco grande
que tinha no Aproaga, tinha tudo aquele no metro, assim, os pau, assim nesse complementa,
enchia tudo dentro do casco e ia levar lá no Aproaga . De lá, desembarcar pra ele meter naquele
furo pra fazer telha, tijolo. A madeira tiravam lá do nosso lado, do lado da Taperinha, aquela
pracaxi era pau igual o pracaxi e tinha outro pau-mogno que era pau forte, né? Isso funcionou
muito. Olhe, veja com quantos anos eu já tô e nesse tempo quando eu me entendia, eu já achei,
né? Eu tô... com não sei com quantos anos, éh... Até sessenta nove por aí assim e olhe já a serraria
do Aproaga tava, é, minha senhora tem muitos anos. Meu pessoal era só o meu pai, era meu pai
que trabalhava, ajudava pra lá, cortavam cana, a minha mãe também cortava cana e carregava
pra lá, que era pra eles fazer esse negócio, lá no engenho, era tudo perto um do outro. Agora, lá pra
serraria era meu pai que é Manoel Raimundo dos Santos, aí depois ele cortava a lenha com meus
irmão João Vitor, João Henrique, Balbino, tudo cortavam lenha pra encher lá assim dessa serraria...

P - O senhor Vergino também?
DA - Ainda tem Vergino, Joazito, aí meu pai tudo, ia pra lá. Ele já morreu, o Vergino... Tudo ia pra
lá levar lenha naquele cascão pra encher lá, é, isso mano Vergino sabe contar, sabia contar tudo
desse casos, porque era mais velho do que eu, né?

P - O que ele contava?
DA - Ah, ele contava isso mesmo, caso que eu tô mais ele contava mais, porque ele sabia mais,
não? Ele contava mais por que ele trabalhou, mesmo lá pelos mato por aquela mata que ele
trabalhava pra lá puxando cipó pra fazer aquele altura grande carregando mandioca... Passava
o cavalo pra lá, pra mata... Cipó de mata ali era muito bonito. Dante; agora não, agora já tem
tudo capoeira, acabaram tudo com a mata, depois que os velhos mesmo dante morreram,
ficou aquilo terminado.

P - Mais como era a mata?
DA - Mata, mata e pau grosso e só pau grande, de mata, pau, mata... A gente olha, assim por
baixo na mata, aquilo tá limpo, tudo limpo, chega distância por baixo da mata e, expansão
grande, não? E a capoeira, não, a capoeira é fechada, a gente não enxerga nada...

P - E a mata que tirou, a mata foi o pessoal pra fazer a serraria?
DA - É, pra fazer a serraria tiram aquele acapu, não? Tirava acapu, tirava aquele cedro... Pra fazer
ponte aquela madeira que ele mandava serrar pra fazer aquela ponte de cedro, muito cedro
que tinha.

P - É, no Aproaga então, tinha o comércio?
DA - Tinha o engenho de açúcar, tinha serraria pra fazer telha, cortar madeira pra fazer a telha,
pra fazer tijolo, tudo tinha lá.
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João Henrique dos Santos descreve com olhos brilhantes o Engenho Aproaga:

“Nesse Aproaga era tudo quadrado e era grande, mesmo. O igarapezinho era o Domingos Dias.
Meu avô, minha avó e todos nos trabalhamos muito no Aproaga. Eu sei que tinha o alcopão e
o camarada era agarrado e jogado no alcopão”.

O senhor João
Henrique dos Santos
e sua esposa Dona
Antonina, na casa em
Taperinha.

Casa do Sr. João
Henrique dos Santos e
de sua esposa
Antonina.
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O senhor Raimundo Aires, de 73 anos, nascido em Quiandeua, afirmou ter conhecido o sítio
Aproaga há uns cinquenta e oito anos. Em seguida, estimulado por perguntas sobre antiguidades
de coisas e lugares, falou que já tinha olhado alguns “cacos” de panelas antigas de cerâmica e
também confirmou ter percebido um material que referiu como “pedra de raio” (termo como é
referida a lâmina de machado lítico polido), e inclusive já tinha descoberto uma no próprio sítio
Quiandeua.

Após a conversa, quando voltávamos ao barco, ainda nas proximidades de seu terreno e junto
a umas mangueiras bastante antigas, foi possível observar no chão alguns cacos de cerâmica,
associados a fragmentos de garrafas de vidro âmbar, além de algumas louças históricas.

Senhor Raimundo Aires  em companhia de sua filha, ambos moradores de Quiandeua, e de Manoel Clauderi Coutinho
da Luz.
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Histórias de lutas
Histórias de lutas e de apropriação da história

O senhor Vergino Santos do Carmo, que era o depositário da memória do território quilombola
acima do rio Pirajuara, explica que “seus bisavós saíram por um tempo do engenho, mas seguiam
nas terras do canavaial”. Outros ocuparam vários igarapés, algumas cabeceiras. O seu bisavô –
Arcolano – que havia nascido em terras do engenho Aproaga comprou as terras as quais eles
batizaram como “Canavial” onde moram até o presente. O que aconteceu, nas suas palavras, “é
que eles eram desertores e cada um ia pra um mato”.

Os novos homens livres tinham medo de um decreto de reescravização e como o senhor Vergino
Santos do Carmo explicou, isso aconteceu em Belém e demorou para chegar ao rio Capim. O que
chegou ao Capim eram os ventos de novas revoltas. Em 1891, a região do rio Capim foi abalada por
uma revolta que convulsionou para além do local e no qual se engajaram esses homens recém
proclamados livres. Que vantagens e porque esses homens se engajaram nessa luta?

No interregno dos acontecimentos da Cabanagem e do advento da República, o rio Capim, o
Engenho do Aproaga foi palco de enfrentamentos armados. O jornal “A Constituição”, de 23 de
julho de 1878, noticiou que o Engenho Aproaga, residência do então subdelegado do Capim,
Dr. Pedro Chermont de Miranda e de seu irmão Vicente de Miranda, havia se transformado em
praça d’armas e aquartelamento militar, existindo ali de promtidão armados, alem dos escravos,
cerca de quarenta guardas nacionaes (A CONSTITUIÇÃO, 1878).

Os conflitos acirravam-se no clima de tensões e contendas político-partidárias entre liberais e
conservadores que, ligados aos partidos políticos de Belém, disputavam a hegemonia e
influências de poder ao longo do rio Capim. Os integrantes da família Chermont de Miranda
eram partidários liberais que polarizavam politicamente com o grupo do “Coronel José Calixto
Furtado”, dono do engenho Santo Antônio, de alinhamento político ao partido conservador.

Na região do rio Capim, foram intensas as tensões políticas conduzindo a ações extremas de
violência que culminaram em morte de seguidores de ambos os lados, prisões, confinamentos,
ameaças de invasão de residências e, não raro, os senhores de engenhos armaram seus escravos.
Assim o fez o senhor Pedro Chermont de Miranda, do Aproaga, o que despertou a preocupação
do governo da província com os acontecimentos neste vale que fez as autoridades provinciais
intervir diretamente. O fato de portar armas e ficar de prontidão, conforme orientação de seu
senhor, infere-se da notícia do jornal “A Constituição” que os escravos estavam envolvidos nas
tensões e disputas políticas do rio Capim, participando ativamente dos acontecimentos.

A notícia em questão do Engenho Aproaga como praça d’armas refere-se ao episódio da chegada
ao rio Capim do reverendo Joaquim Gomes da Rocha, para assumir a Igreja, cujas chaves estavam
sob a guarda dos irmãos Chermont de Miranda. Ambos afirmaram ao religioso que o telhado
do templo precisava de reparos e as obras estavam em andamento, motivo da igreja ter ficado
fechada. O que poderia ser uma ação cristã – o reparo do telhado da igreja ofertado
gratuitamente pelos Miranda, segundo o jornal “O Liberal do Pará”, (1878) – ganhou uma dimensão
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política, mediada pelas ações extremadas de violência com confrontos armados entre o Coronel
e os donos do Engenho Aproaga. Segundo outra versão o grupo partidário do senhor Calixto,
de acordo com o jornal “A Constituição”, propôs roçar o arraial para que o vigário Joaquim
Gomes tomasse posse da igreja. O dito Coronel teria ido ao Engenho Aproaga para solicitar
dos irmãos Chermont as ditas chaves para entregá-las ao vigário. A argumentação foi de que os
irmãos Chermont de Miranda resistiam em entregar as chaves por não concordar com a
nomeação do referido vigário, o qual era partidário do senhor Calixto.

Nos últimos anos do século XIX, ocorreram acontecimentos importantes no Brasil e no Pará
com os homens livres, com antepassados nos trabalhadores escravos – os que os “Pretos d’ante”
denominam também os “pretos do canavial” que tem peso na dispersão das famílias no alto e
médio rio Capim.

Em 1888 a abolição da escravidão acertou um golpe nas grandes unidades de beneficiamento de
cana. Faltavam braços e a colonização paraense, onde podia se encontrar um reservatório
temporário de mão de obra havia sido decidida para as terras da Bragantina. Enquanto os agora
homens livres se dispersaram e formaram suas comunidades em terras próximas ou nas cabeceiras.

A situação da plantation da freguesia de Santana do Capim, baseada na monocultura da cana
de açúcar e na imobilização da força de trabalho no regime de escravidão, experimentou a
fragmentação, a decadência. Os grandes proprietários como foi o caso dos Miranda
experimentaram a derrocada do seu poder econômico e abalo do seu poder político. Na fala
do senhor Vergino e Dona América, nessas circunstâncias, eles doaram a terra para os escravos
ou simplesmente “sumiram”, para reaparecer mais tarde, os novos compradores com projetos
de comércio, de serraria.

Os acontecimentos que se desenvolveram no período republicano representam as formas de
contestação à nova ordem política. Essa fase de transição política da virada do século XX, esteve
marcada pelo estabelecimento do novo regime com atores que se mobilizam no interior das
estruturas de poder e realizam a contestação social, via as revoltas que eclodiram. Uma delas foi
a revolta de São Domingos do Capim, já mencionada.

A República não surge como o sol em hora determinada. Essa ordem responde por um fazer-
se e pela forma como as instituições, as propostas e as relações sociais foram construídas em
torno do regime. Com a proclamação da República, assumiram o poder alguns jovens paraenses
que não possuíam prestígio político do governo imperial. O ideário e a política republicana não
representou a continuidade do poder político do Partido Liberal ou do Partido Conservador,
mesmo que as adesões ao novo regime aumentassem logo após esse ato. A revolta do Capim,
a revolta de 11 de junho e, em 1893, a revolta da Armada representaram a contestação e
disputas que foram geradas na consolidação da ordem republicana no Pará.

Os líderes democratas moveram ações violentas na região do Capim. As autoridades republicanas
propuseram a prisão de João Francisco da Luz, Raimundo Aires Franco e Fausto Ernesto Furtado
Pereira considerados os autores do incêndio à cadeia pública e outros atos condenados por
essas autoridades.
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O subdelegado de polícia de Santana no rio Capim informava em documento de 1891 sobre o
clima de tensão no povoado e identificava os nomes dos envolvidos no conflito que tinham o
projeto de obrigar a deposição do governador do Pará. Os líderes haviam reunido 200 homens
armados e prontos para embarcar para Belém, onde se reuniriam com Vicente de Chermont e
Francisco Xavier da Veiga Cabral.

Os democratas do Capim estavam articulados com os da capital e ante a iminência de conflitos,
o governo destacou uma força policial para São Domingos com objetivo de sufocar a ação dos
democratas capienses. No dia 4 de junho de 1891, republicanos e democratas se confrontaram
em São Domingos do Capim.

Nesse dia, João Francisco da Luz e 50 homens sob seu comando atacaram a casa de comércio
do republicano Belmiro Pacheco Barboza na localidade de Santo Antônio, no rio Capim,
comerciante acusado de “mandos e desmandos”. O governo então autorizou uma terceira
expedição para o Capim composta por 90 homens. O conflito foi sangrento entre policiais e
moradores. A boca do rio Pirajaura, onde estava o sítio do capitão João Francisco da Luz, foi o
lugar da batalha onde caíram mortos um sargento, dois cabos, seis soldados e ficaram feridos
dezenove soldados. Havia informações de que o delegado do Capim estava envolvido nas
disputas políticas partidárias.

Farias (2005) apresenta as “partes” do conflito. Para os republicanos históricos essa revolta coloca
em xeque a política republicana, portanto era um movimento legítimo e portador de significados
políticos valiosos para as ações movidas pela oposição.

A leitura de documentos indicava que entre os revoltosos capturados estavam os “outrora
escravos dos engenhos do distrito do Capim” que “fugiam para as cabeceiras dos igarapés”.
Farias sublinha o fato que depois da abolição havia na região do Capim dezenas de escravos
que permaneceram nos engenhos abandonados pelos seus donos.

A memória dessa revolta encontra-se na voz de descendentes dos rebeldes e alguns dos motivos
para a revolta, foram as disputas pelo comércio da região. A figura de João Francisco da Luz é
retida por seus descendentes como um homem bastante influente tanto por ser comerciante
como por possuir muitas terras. Foi ele que liderou grupos de revoltosos. Ele tinha muita influência
nos igarapés Paracaxi, Caratateu e no rio Pirajauara. Ele reunia os homens – negros, brancos
que eram seus fregueses. Raimundo Aires e Felix de Souza eram também comerciantes que
atuavam ao lado de Santana.

Desse episódio surgia o preconceito em relação aos capienses, que conseguiram a fama de
“violentos e corajosos”, assim como viveram com o fantasma da revolta. Essa fama permaneceu
por muito tempo como explicou José da Luz para o historiador William Gaia Farias (2005).

Nas cercanias dos rios Capim e Guamá, os registros documentais apontam para a ocupação e
povoamento da região e registram as incursões de missionárias e/ou de agentes do governo
imperial, preocupados na aplicação de uma política de controle dos indígenas que habitavam
a região. As medidas prescritas para a catequese e civilização dos índios perpassavam os problemas
de ordem política e econômica enfrentados, pela Província do Pará. A questão da esperada
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prosperidade na agricultura é posto em vários documentos da época e em especial reivindicado
nos Relatórios oficiais.

O relatório de Ângelo Thomaz do Amaral presidente da província do Grão-Pará, em 1860, relatava
da preocupação em inspirar na “população à vocação agrícola” e aponta então em seu relatório
sobre a educação dos filhos dos lavradores oferecida:

... proporcionando a educação que deve ter o homem que se dedica a vida do campo; se à
medida que aumentarem o lucro da escola, aumentar o número dos internos gratuitos de modo
a poderem ser ali recebidos todos os jovens indígenas fornecidos pelas autoridades competentes,
dentro em poucos anos se espalhará pelo interior da província uma mocidade convenientemente
preparada para levantar a agricultura do abatimento em que se acha...” (p. 14).21

Nas últimas décadas do século XIX, os agentes governamentais na província do Pará viam nos
indígenas a possibilidade de recuperação da crise econômica por que passava, em especial da
crise na agricultura. Nos relatos sobre o empreendimento da catequese e civilização indígena,
destacam-se os grupos do rio Capim e registra-se a existência de aldeamento e seu desempenho.
Barbosa Rodrigues (1875) comenta a atuação de três religiosos na região: Bispo Frei João de
São José Queiroz (1762); Frei Caetano Brandão e D. Antonio Macedo da Costa.

Moedas de circulação de 1940, encontradas no território dos Povos do Aproaga.
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Engenhos no Rio Capim
Engenhos no rio Capim
e notoriedade do Aproaga

O Estado do Grão-Pará registra algumas áreas prósperas para o cultivo de cana-de-açúcar nos
séculos XVIII e XIX. Os Vales dos rios Tocantins, Guamá, Moju, Acará e Capim tiveram destaque
nessa cultura e vários engenhos foram instalados.

Na região do médio e baixo rio Capim a memória histórica situa Vicente Chermont de Miranda
e Pedro Chermont de Miranda como os maiores proprietários de terra e beneficiadores de
cana da região. Pedro foi o dono do Engenho Taperuçu e Vicente, seu pai, deixou-lhe em
herança o Engenho do Aproaga.

No baixo curso do rio Capim, encontra-se o sítio do Engenho Aproaga e descendo mais 30 km,
à margem esquerda está o de Taperuçu. De acordo com informe do frei João de São José,
presume-se que o Engenho Taperuçu pertenceu a Domingos da Costa Bacelar, possuidor de
seis ou sete léguas de terras no rio Capim, e que além de Capela possuia...”umas magnificentes
casas que dominam o rio”. No século XIX, pertenceu a Vicente Chermont de Miranda, que era
dono também do Engenho Aproaga.

Atualmente, em Taperuçu é possível observar vestígios de uma calha de engenho, inclusive
contendo ainda a parte central da roda d’água, correspondente ao eixo, feito em ferro, que
serviu para movimentar a moenda, em situação bastante semelhante aos outros engenhos
hidráulicos conhecidos na zona do estuário amazônico. A calha possuía um fosso de mais de
dois metros de largura, com uma extensão de mais de 10m, construída em alvenaria de pedra
argamassada, de paredes espessas.

Em volta da calha, em uma área de cerca de 50m x 50m, há também outros vestígios dos
prédios do engenho, relacionados à fábrica ou às residências. Destacam-se ainda restos de
paredes com alguns vãos com molduras em pedra trabalhada e com decorações em frisos de
características arquitetônicas neoclássicas percebidas em outros sítios de engenhos, como por
exemplo, no Murutucu, que pertencia ao mesmo Domingos Bacelar.

A informação relativa aos Engenhos Aproaga e Taperuçu encontra-se na relação de sesmarias
doadas no rio Capim. Embora a existência de um engenho “de moer canas e de descascar
arroz” fique ampla demais. Mas adiante, citam-se Engenho que no “anno passado mais avoltou”
precisava de “hú lote de Prettos que bem caresso para hir Cuidar em nova safra” este fabricava
açúcar com poucos operários e tanto o engenho como as plantações estava em dificuldade
por falta de escravos (ACEVEDO MARIN, 2012).

E, em seguida, destaca-se o engenho fundado em 1750 que pela descrição poderá ser o
Engenho do Aproaga. Segundo a sesmaria identificada estaria circundado por “terras mais férteis
próprias para fabricar asucar, [sempre] também impenhandome quanto pude naperfeição, e
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grandeza do mesmo Engenho tanto em Cofres, como na Estrutura de cazas, Fornalhas” ... No
“serviço manual (...) grande número de escravos índios.

André Miguel Ayres, branco, casado, Mestre de Campo que era dono de Engenho em Santana
do rio Capim possivelmente foi o fundador deste Engenho por volta de 1750 segundo o
Mappa das Famílias das Capitanias do Estado do Grão-Pará – 1778. Na freguesia do rio Capim
são mencionados os nomes familiares de Taperinha, São Bento, Maracaxi.

As notícias sobre os engenhos encontram-se em trabalhos de viajantes. Alfred Wallace, descendo
o rio Capim, em 1848, visitou a “Fazenda São José”, de propriedade de um homem identificado
apenas como senhor Calixto. Encantado com o lugar, anotou que haviam acabado de ser construído
um conjunto de moinhos e silos de arroz, “uma das mais modernas edificações” que o inglês
conhecera na região. Pois bem, disse ainda o seguinte sobre a mão de obra utilizada no local:

Ele [senhor Calixto] havia, pouco antes, concluído ali a instalação de um engenho para beneficiar
arroz, bem como a construção de grandes armazéns, que são os melhores e as mais modernas
construções que eu já vi nesta região. Tudo era feito de pedra, e o moinho, ligado às outras
construções por meio de arcos, estava situado no centro ficando a um lado dele os armazéns
e oficinas, e do outro lado a residência do proprietário. Havia uma galeria ou varanda ligando
as duas alas do edifício no andar térreo, dando, aos fundos, para o moinho que se via dali com
a sua grande rodada de água e janelas de pedra, em toda a extensão do edifício. O senhor
Calixto possuía cerca de cinquenta escravos, de todas as idades, e cerca de outros tantos índios,
que trabalhavam nas lavouras de cana e de arroz, nos moinhos e a bordo das canoas. Ele
fabricava açúcar e cachaça, de preferência esta última, que oferece maior margem para lucros.
Ali mesmo, realizava ele toda sorte de serviços: – tinha sapateiros, alfaiates, carpinteiros, ferreiros,
construtores de canoas, pedreiros, quer escravos, quer índios, alguns dos quais sabiam mesmo
fabricar boas fechaduras para portas, malas e caixas e vários utensílios de folhas-de-flandres e
de cobre. Contou-me ele que, nos seus serviços, os escravos e os índios trabalham juntos, e é
por essa forma que se consegue melhor e maior rendimento de trabalho dos últimos, do que
por qualquer outro sistema (WALLACE, 2004, p. 159-162).

João Barbosa Rodrigues.                                        Alfred  Russel  Wallace.
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Em novembro de 1844, o Coronel José Calixto Furtado fundou o “vistosos engenho” da Fazenda
São José que estava situado à margem esquerda do rio Capim, localizado a seis mil milhas acima
de Santana, na frente do sítio São Joaquim. Barbosa Rodrigues (1875) o descreve como o
“único que possui máquinas com todos os melhoramentos modernos e de grande custo para
o descaroçamento do arroz e moagem de cana”. Exportava arroz, açúcar, cachaça, farinha e
tinha mais de cem indivíduos engajados nos trabalhos. Calixto Furtado era dono de oito léguas
do rio Capim, no qual estava incluído o sítio Carmo.

Tanto o Engenho Aproaga, quanto o Taperuçu pertenceram a Vicente Miranda, ou Vicente
Gallego, como escreve Barbosa Rodrigues, em 1875. Pedro Vicente Chermont de Miranda, filho
de Vicente, herdou o Engenho. Barbosa Rodrigues estabelece com clareza a localização e origem
dos Engenhos e da fazenda São José.

O Engenho Taperuçu é desprovido de um entorno social e está ausente da memória que se
registra no Aproaga. Em visita realizada em 2006 no local, tivemos acesso às ruínas em companhia
de duas crianças – filhas do trabalhador da fazenda no qual ficou incrustado o sítio arqueológico.
Parte das memórias estão relacionadas com o rio Taperuçu e o drama da revolta do Capim.
Nesse rio, boiavam os corpos dos revoltosos que foram vítimas das tropas que sufocaram a
rebelião e estas narrativas se encontram nos quilombolas do Aproaga.

Fragmentos arqueológicos encontrados no povoado de Cajueiro.
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Planta do rio Capim desenhada por João Barbosa Rodrigues, 1875.
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Rio Capim descrito por João Barbosa Rodrigues

Toponímia e elementos geográficos Elementos descritivos da formação/ocupação da margem esquerda

Rio Pixuna Maloca Tembé
Rio Candiru-Mirim

Lagoa Cata em Pé + São Bento Tauaquera

Lagoa Maria Preta Sítio de Mizael Nunes

Ilha Gipioca + Sítio Barreira
Rio Cipó-teua

Rochas

Ilha São Caetano Espírito Santo
Igarapé São Caetano

Igarapé Tachy-Teua Carmo

Rio Jabuty Maior Sítio São Joaquim

Igarapé Craua-Teua Santa Anna (Freguezia)

Igarapé Jarauara Aproaga

Igarapé Jary São Domingos (Freguezia)
Igarapé Palheta
Baixos de Pedra
Ilha destruída

Rio Guamá + Ponta Coroa de Pedras

Igarapé e baixios do Tatuia

Rio Muiray-Teua Fazenda de Santa Anna

Rio Inhangapy Pernambuco dos Frades

Baixios onde começa a Pororoca Belém
Igarapé Jacaré Canga
Igarapé Caraparu
Igarapé Tayassu-y
Igarapé Aura

Na margem direita os registros foram os seguintes

Badajóz

Lago Tymbira Sítio São Francisco
Rochas Sítio Manoel dos Santos
Lago  Tachy

Igarapé Yanary Teua Escola
Igarapé Santo Antônio
Rio Maraca Nixi
Igarapé Assahy Teua

Igarapé Anuera Sítio Vicente Franco

Ilha Nazaré Sítio da Honorata
Ilha São Jerônio

Engenho Santo Antônio

Ilha São José Tapirucu
Baixos de Rochas Graciosa
Igarapé Jacunda
Igarapé Tapirucu

Baixios do Boyaru Fazenda Bom Intento
Rio Boyaru

Igarapé Jacaré  Cuara Fazenda Mocajuba (1762)

Une-se ao rio Moju Ponte Negra



116   |   Patrimônio, Cultura e Territorialidade dos Quilombolas do Rio Capim

A elaboração da Planta do Capim por Barbosa Rodrigues atendeu solicitação feita pela Comissão
do Governo Imperial. Ela oferece as detalhes geográficos das margens do rio com anotações
sobre os igarapés, rios, lagos, ilhas que estavam sob sua influência, igualmente, acidentes como
rochas, baixios. Nesta Planta, ainda relaciona sítios, fazendas, freguesias, escola e maloca como
critérios identificadores da ocupação dos quais escapam o motivo da sinalização, no exemplo
de marcar uma cruz. O cientista elabora observações detidas sobre os povos indígenas do alto
rio Capim.

A organização dos dados em um quadro tem como objetivo cotejar com outras informações
desse espaço em uma relação presente e passado. A partir da transcrição das informações da
planta da margem esquerda e direita, obteve-se uma lista que se pode sobrepor com o tempo
presente, na perspectiva da cartografia elaborada pelos quilombolas do Aproaga no primeiro
trabalho de campo deste projeto realizado no início do mês de setembro de 2012.

Dois anos depois da elaboração e divulgação desta planta, a Carta Cartográfica da foz dos
grandes rios Amazônicos de José Velloso Barreto, impresso e gravado por JC Viçoso e L. de
Andrade, Lisboa e editada em 1877 indica somente três pontos no rio, indicando os dois
“Engenhos Aproaga”, “Taperaussu” e a “vila de Santa Anna do Capim”.

DOCUMENTO APROAGA

O documento é o elo que permite ao historiador adentrar ao passado para tentar elucidar as
inquietações manifestas no presente. E uma das inquietações emana das margens do rio
Capim, no entorno do “Casarão da Fazenda Aproaga”.  No Cartório “Licínio Rodrigues”, Município
de São Miguel do Guamá, no Registro de Imóveis, Livro-F, número de ordem 991, consta a
Adjudicação1  realizada entre “Flávio de Azevedo Lobato, Comerciante, domiciliado em Belém
à rua S. Jerônimo, numero tresentos e trinta”, adquirente da Fazenda Aproaga, ao transmitente
“Companhia Barcelos Industrial Limitada”. Na descrição do “Caraterístico e Confrontações” está
registrado que se trata de

“Terras com a denominação geral de “Fasenda Aproga”, à margem direita do rio Capim,
pertencente a esta Comarca, com uma área total de mil oitocentos e oitenta e três hectares e
vinte e oito ares, constituída por diversas posses com as denominações: Cacaual, “Engenhoca”,
“Foz do Jaraná”, “Alcobaça” e “Curuçambá”, adquiridas a extinta Firma Industrias Reunidas “A.
Pinheiro Filho Companhia Limitada”, da Praça de Belém, por escritura publica lavrada em
Londres, Inglaterra e ratificada em Belém do Pará, nas notas do Tabelião Doutor Edgar Chemornt,
em quatro de Julho de mil novecentos e trinta e um, livro numero dusentos e sessenta e seis e
folhas cento e cinco, terrenos esses acrescidos com vários lotes encravados na Fasenda Aproaga
e adqueridos posteriormente e que se acham integrados sob aquela denominação e que são
os seguintes: Um lote adquerido a Alexandre Coutinho e sua mulher, por escritura publica
lavrada em notas do Tabelião Doutor Edgar Chermont, em trinta e um de Maio de mil novecentos
e vinte e oito, livro dusentos e sessenta, folhas cento e noventa e dois, outro adquerido aos
herdeiros de Manoel Prestes da Silva, por Carta de adjudicação dada e passada pelo Doutor
Osvaldo Otacilio Gomes, Juiz de Direito de São Domingos do Capim e expediente do escrivão
Raul Nazare Ferreira Rosa, em onse de Maio de mil novecentos e quarenta (...)2"
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Por esse registro do ano de 1942, pode-se inferir que a “Fazenda Aproaga” constituiu-se a partir
de um conjunto de diversas posses de Terras, “denominações: Cacaual, “Engenhoca”, “Foz do
Jaraná”, “Alcobaça” e “Curuçambá”, sitas à margem direita do rio Capim, perfazendo uma área
total de mil oitocentos e oitenta e três hectares e vinte e oito ares. O documento fornece-nos
ainda pistas para um possível desvelar (revelar) da história das posses das referidas terras, ao
indicar as transações de aquisições e transmissões. As terras supracitadas, foram

(...) adquiridas a extinta Firma Indústrias Reunidas “A. Pinheiro Filho Companhia Limitada”, da Praça
de Belém, por escritura pública lavrada em Londres, Inglaterra e ratificada em Belém do Pará, nas
notas do Tabelião Doutor Edgar Chemornt, em quatro de Julho de mil novecentos e trinta e um (...)

A Escritura foi lavrada em Londres e ratificada em Belém, de uma firma extinta. Contudo, outras
‘porções’ de terras foram adquiridas sistematicamente, como informa o referido registro

“Um lote adquerido a Alexandre Coutinho e sua mulher, por escritura publica lavrada em notas
do Tabelião Doutor Edgar Chermont, em trinta e um de Maio de mil novecentos e vinte e oito,
livro dusentos e sessenta, folhas cento e noventa e dois, outro adquerido aos herdeiros de
Manoel Prestes da Silva, por Carta de adjudicação dada e passada pelo Doutor Osvaldo Otacilio
Gomes, Juiz de Direito de São Domingos do Capim” (...)

O registro expõe as várias aquisições de terras que compuseram o complexo do Aproaga,
como a que foi feita a Alexandre Coutinho e sua mulher (mas não esclarece  a forma se por
compra/venda, doação); bem com a aquisição aos herdeiros de Manoel Prestes da Silva mediante
Carta de adjudicação – ou seja, ainda em um estágio inicial da pesquisa e em um único registro,
denota-se a complexidade do processo de acesso, aquisições e transmissões das terras do
Aproaga. Os meandros históricos e jurídicos se entrelaçam, impondo caminhos de investigação

Documento Adjudicatório da Fazenda Aproaga.
Fonte:  Registro de Imóveis, Livro nº 3-F. Cartório Licínio

Rodrigues – São Miguel do Guamá. 1942.
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Desenho do Engenho feito pela aluna Geany Pina da Silva.

nos arquivos e cartórios. Sabe-se que o Centro de Memória da Amazônia – CMA/UFPA, é guardião
de um acervo documental jurídico significativo, com documentos da área civil e criminal, desde
o final do século XVIII.

Na descrição do “Caraterístico e confrontações” do Registro de Imóveis do Cartório “Licínio
Rodrigues”, consta que a terra era boa para lavoura e indústria extrativa de madeira; ‘havia um
prédio coberto com telhas, estilo antigo colonial português, onde funcionavam os escritórios e
constituem a residência do gerente e do pessoal da administração’. Existiam também dois barracões
de madeiras cobertos e dezoito barracas cobertas com telhas de barro para morada de
trabalhadores, casinhas edificadas nos terrenos anteriormente citados. Essas últimas construções
reportam-se, provavelmente, ao período do século XX, até mesmo pela nomenclatura de gerente
e pessoal da administração, que revelam relações de trabalho mais contemporâneas.

No entanto, estilo antigo colonial português implica em uma outra temporalidade histórica. O
império ultramarino português fundamentou-se em múltiplas relações com as suas diversas
possessões. Na Amazônia colonial, as relações sociais e de trabalho predominantes foram
pautadas na escravidão, dos indígenas e dos africanos. Assim, os vestígios existentes do Casarão
da Fazenda Aproaga, em estilo antigo português, denotam a materialidade e presença desses
sujeitos no rio Capim. Pela imponência do conjunto arquitetônico, infere-se a dinâmica da
produtividade do Engenho, localização esta que era crucial para o escoamento da produção.



Patrimônio
Patrimônio no Vale

Patrimônio no Vale
Patrimônio no Vale do rio Capim:
continuação da destruição ou politização do patrimônio

Os homens que destruíram o Aproaga e os sentimentos de Dona América constituem a narrativa
mais instigante para pensar o patrimônio dos quilombolas do rio Capim e, em especial dos Povos
do Aproaga. Dona Maria América dos Santos tem a palavra e com lucidez expressou ideias:

DA - Malvadeza, você sabe que hoje em dia tem gente, né? Que não tem a consciência, pegaram
meteram fogo pra principiar a greve, e meteram fogo na serraria dele, aí queimaram. É, eu acho
que  até o  doutor Jorge já morreu? Já, já morreu o doutor Jorge, só tá já, os pessoal dele, os filho...
P - Mas quem era principal da greve?
DA - Era o pessoal de lá.
P - Os trabalhadores?
DA - Era os trabalhadores quer queria que aumentasse mais o dinheiro, ele não queria  aumentar,
aí colocaram fogo na serraria...

As vozes do rio Capim expressam com linguagem verbal e gestual próxima os sentimentos
pela destruição e perda física do Engenho do Aproaga. As palavras ecoam: foi “esbandalhado”,
“destruído”, “carregaram tudo”, “meteram máquina para derrubar e retirar os tijolo”,  “levaram as
telhas”, “quebrado”, “espalharam”, finalmente “abandonaram”.

A depredação deste patrimônio símbolo na construção da identidade dos Povos do Aproaga
não se limita ao roubo de blocos de pedra de suas paredes. Em outro ponto da ruína, há uma
das paredes, que ainda conservava preservado o seu reboco e foi riscada por visitantes que
queriam deixar ali, suas marcas. Além da indignação com o ato de violência da invasão e roubo
das “pedras” e da destruição de parte do açaizal que circunda as ruínas, os quilombolas que
acompanharam as oficinas também relataram a preocupação com o avanço da vegetação sobre
a ruína de edificação do sítio Aproaga.

Se as transformações socioeconômicas do Vale do rio Capim nos últimos 60 anos mudaram de
forma abrupta sua paisagem, também produziram uma violenta depredação do patrimônio,
ameaça da cultura,  das territorialidades. No segmento médio e baixo rio Capim o desmatamento
avançou destruindo a floresta original. A instalação de serrarias, a abertura de fazendas fizeram
que às margens do rio apenas se observe uma cortina de floresta. A exceção está nos territórios
tradicionalmente ocupados por povos indígenas e quilombolas.

Os Quilombolas do Aproaga trazem em cada uma de suas experiências, narrativas e memória a
vivência de uma  “cultura patrimonial”  que está associada à autoconsciência cultural, à identidade
coletiva e à reivindicação territorial do grupo quilombola, que gira em torno do Engenho do
Aproaga. Este se constitui como uma força identitária, inclusive porque registrada na
autoidentificação como “Povo do Aproaga”.

Através de diversos atos passam a introduzir o pleito a propósito da “preservação” deste
patrimônio. Mas, para além deste patrimônio material, está explícito, nas suas mobilizações, o
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interesse de reivindicação territorial que integra este segmento do rio, o “lugar” do engenho,
o igarapé Domingos Dias, Jauará.

Neste álbum, desenvolve-se a compreensão, de um lado, sobre o inventariar e mapear das
ruínas e a cultura material dos quilombolas do Aproaga.  Registros de narrativas orais,  desenhos,
cartografia social  permitem desenvolver e inventariar a relação às ruínas do Engenho Aproaga,
incluindo as memórias e visagens do território. De outro, estudar os conhecimentos tradicionais
dos Povos do Aproaga por entender que estes se constituem a partir das situações sociais e
experiências históricas diversas. Neste, se inclui o conhecimento com os cultivos, formação de
roças, construção de canoas, utensílios de trabalho, até as interpretações que realizam da
arquitetura do lugar. Coetâneo ao tema, está a representação política, a elaboração de um
plano de gestão,  como também  a possibilidade de musealização das ruínas. Em síntese, o
estudo produz e sistematiza as reflexões coletivas do Povo do Aproaga sobre “patrimônio”,
“preservação” e as concepções de objeto, artefato, museu.

Oficina sobre Patrimônio Arqueológico
ministrada por Fernando Marques.
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Dona Maria América dos Santos pronuncia a frase final.

A divisão do patrimônio em material e imaterial das classificações técnicas, legislações e outros
dispositivos impede a apreensão do patrimônio cultural, os processos de patrimonialização e
processos de territorialização dos grupos sociais. A reconstrução de como era o prédio do
Engenho ou Casarão do Aproaga resultou de um trabalho sistemático de indagação aos
entrevistados sobre as recordações de sua estrutura. O Casarão ou Engenho, atualmente,
irreconhecível  pelo processo de arruinamento tentava ser reimaginado – como era  sua estrutura,
as plantas baixa e alta, as divisões internas,  os espaços de circulação  e  que feição adquiriu
quando se tornou o grande comércio do rio Capim.

Os sentimentos e o protesto expressivos de Dona Maria América dos Santos encerram este
trabalho de pesquisa compartilhado profundamente com os Povos do Aproaga

Ah, eu sinto uma dor no meu coração... Muita dor no meu coração, quando eu passei lá, que eu
vi o Aproaga  tudo destruído pelo que eu já morei lá, pelo que eu vi, e pelo que eu deixei, eu
senti uma dor no meu coração. Que o doutor é muito bom pra nós, tratava é muito bem só
nunca  deram dinheiro, mais roupa ele dava, comida, muita comida, muita tarangia assim por
perto da casa, laranja. Então quando eu vi destruído tudo aquele, me deu uma dor no meu
coração, fique sentida de eu ver aquilo.

Os gestos de amor, de profundo amor pelo Engenho Aproaga continuam povoados por
encantados e por revoltas.



Eliana Ramos Irislane Pereira de Moraes

Rosa Acevedo

Fernando Marques Ângelo Lima

Manoel Clauderi

Ana Cristina Ferreira João da Conceição Silva (Pitada)
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1 A partir de uma longa experiência de trabalho de campo, de leituras sobre a história do Rio Capim foi elaborado esse

projeto que foi  encaminhado ao IPHAN em 14 de dezembro de 2011  com intermediação da FADESP, o qual foi objeto
de formalização mediante o contrato Nº 06/2012, assinado em 28 de maio de 2012 entre a FADESP e IPHAN (Projeto de
Pesquisa “Diagnóstico do Engenho Aproaga e seu Entorno a ser Realizado em Parceria com as Comunidades Locais”) e
registrado com Processo no IPHAN nº 01492.000372/2011-75.  Igualmente, o Projeto foi aprovado naquele ano no
Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal do Pará.

2 Este dispositivo jurídico internacional foi ratificado pelo Brasil mediante o Decreto Legislativo Nº  485/2006.

3 A pesquisa de prospecção arqueológica realizada por Magalhães (2000), o Cadastro  e gerenciamento  de sítios arqueológicos
existentes no território brasileiro.  IPHAN (2012)  e Moraes (2012) apontam  31 sítios arqueológicos no Vale do rio Capim.

4 João Barbosa Rodrigues (1842-1909) conforme biografias foi um “um cientista polêmico, ambicioso e astuto. Autodidata,
envolveu-se com temas tão diversificados como a etnografia, a lingüística, a arqueologia, o indigenismo, a botânica, a
química e a farmácia.  Nascido no Rio de Janeiro em 22 de junho de 1842, João Barbosa Rodrigues era filho de comerciante
português e mãe de ascendência indígena. Criado em Campanha, Minas Gerais, lá iniciou seus estudos em ciências e artes,
tendo-se mudado na década de 1850 para a capital do Império a fim de completar seus estudos. No Rio, cursou o Instituto
Comercial do Rio de Janeiro”. Desenvolveu sua carreira profissional entre 1871-1909. Ver: SÁ,  Magali Romero.: ‘O botânico
e o mecenas: João Barbosa Rodrigues e a ciência no Brasil na segunda metade do século XIX’. História, Ciências, Saúde —
Manguinhos, vol. VIII (suplemento), 899-924, 2001.  (p. 899-900).  A contribuição recente de Lúcio Menezes Ferreira e
Francisco Silva Noelli aprofunda o percurso intelectual, influências e contribuições de Barbosa Rodrigues para a Arqueologia
e Antropologia  e destacam ter definido “temas de pesquisa, propôs teorias, hipóteses e interpretações que perduram ate
o século XX”  e teria sido “o primeiro a criar no Brasil um sistema para ordenar os registros arqueológicos a partir de
etnoconhecimentos,  especificamente na Amazônia”.  Barbosa Rodrigues realizou explorações nos rios Jamunda,  Capim,
Urubu, Jatapu, Tapajós e Jauperi. Os autores explicam que esse autor “formulou um pressuposto que resume sua perspectiva
para observar, abordar, analisar e interpretar suas descobertas:  ‘como na geologia,  na etnografia os fatos modernos nos
explicam os antigos’  (Rodrigues  1876, 102  apud  FERREIRA,  Lúcio Menezes e NOELLI,  Francisco Silva. Joao Barbosa
Rodrigues: Precursor da Etnoclassificação na Arqueologia Amazônica.  In.  Amazônica.  Revista de Antropologia.   Vol I. N.
1/Marco, 2009.  P. 69-95). 

5 Em 2010, era noticiado o desenlace do caso de falsificação de título da fazenda Balalaica citado no relatório final da
Comissão Permanente de Monitoramento, Estudo e Assessoramento das Questões Ligadas à Grilagem no Estado do Pará,
publicado em abril de 2009. Essa fazenda soma mais de 340 Km2 e há registros de assassinatos, conflitos e crimes
ambientais. Consultar processo no Tribunal de Justiça do Pará (www.tjpa.jus.br) Nº 2009.3.004476-0. Outras informações
disponíveis em http://noticias.pgr.mpf.mp.br/noticias/noticias-do-site/copy_of_indios-e-minorias/tribunal-confirma-
fazenda-balalaica-pertence-a-terra-amanaye .

6 O processo de autoidentificação dos quilombolas de Quiandeua foi objeto de conversa com os pesquisadores na ocasião
em que realizamos a Excursão de Quiandeua a Graciosa, em março de 2013.

7 Medina (2003, p. 21) elabora a descrição de fases da exploração madeireira no rio Capim – a da madeira em pranchas
tirada no serrotão, ou madeira serrada e o da madeira em rolos,  ao mesmo tempo que essa exploração se desloca das
margens do rio e igarapés para a terra firme.

8 Informações sobre as atividades deste ex-prefeito de Paragominas encontram-se no site: http://reporterbrasil.org.br/
2011/03/entidades-pedem-a-saida-de-secretario/ acesso 06 de abril de 2013.

9 O município Ipixuna do Pará foi criado em 1993 recortado do município de São Domingos do Capim.

10 Imerys S.A. é uma multinacional francesa especializada na produção e processamento de minerais industriais. Ela tem
como sede Paris e está cotada no índice CAC Mid 60.  Fundada em 1880, atualmente opera em 50 países, com mais de 250
instalações industriais.  Possui 121 minas das quais extrai 30 diferentes minerais ou famílias de minerais. A companhia
alcançou vendas de quase €3.9 bilhões em 2012.

11   Ver declarações do  Diretor  da IMERYS  Rio Capim Caulim,  engenheiro Marcos Moreira,  no dia 15 de fevereiro de 2013.
www.fiepa.org.br consultado em 20 de março de 2013.

12 Ver BANCO DA AMAZÔNIA. Contexto Amazônico. Nº 22. http://www.bancoamazonia.com.br/images/arquivos/institucional/
biblioteca/boletim/contexto_amazonico_22.pdf
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13 Marinho e Scoles realizaram em novembro de 2005 a entrevista aqui mencionada.  Goiabal está em processo de
transformação em assentamento e em setembro de 2005 foi objeto de vistoria por parte do INCRA. O povoado encontra-
se na área administrativa do município de Ipixuna do Pará.

14 Fonte: APEP, Códice: 445 (Atual), 609 (antiga), 1787-1788, Correspondência de Governadores com Diversos.

15 A estrada PA-252 vai de Abaetetuba até Mãe do Rio, no entroncamento com a BR-010, e passa por Moju, Acará, Bujaru,
Concórdia do Pará e São Domingos do Capim. Tem 211 km de extensão. Ver http://www.setran.pa.gov.br/modal_rodoviario/
PA252.php

16 Entrevista realizada pelas pesquisadoras Irislane Pereira Moraes e Rosa E.  Acevedo Marin.

17 ANDERSON, Scott Douglas & MARQUES, Fernando Luiz Tavares. Engenhos movidos a Maré no Estuário do Amazonas:
vestígios encontrados no município de Igarapé-Miri, Pará. Bol. Mus. Para. Emílio Goeldi. v.8, n° 2.1992; pag. 296. MARQUES,
Fernando Luiz Tavares. Modelo da Agroindústria Canavieira Colonial no Estuário Amazônico: Estudo arqueológico de
Engenhos dos séculos XVIII e XIX. Tese de Doutorado. Porto Alegre: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
2004. p. 11-12.

18 Ainda relativo à segunda metade do século XVIII, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, ao escrever uma memória
sobre a exploração de arroz em sua obra “Viagem Filosófica ao Rio Negro”, faz menção ao uso de “machinas differentes de
descasque” em vários engenhos, entre os quais o de “Gonçalo Joseph da Costa, no seu engenho d’água no rio Capim”
(FERREIRA, 1983, pp. 135).

19 A propósito da construção do engenho, Wallace reporta um engenho para beneficiar arroz e grandes armazéns, e
descreve: “Tudo era feito de pedra, e o moinho ligado às outras construções por meio de arcos, estava situado no centro,
ficando a um lado dele os armazéns e oficinas, e do outro lado a residência do proprietário. Havia uma galeria ou varanda
ligando as duas alas do edifício no andar térreo, dando aos fundos para o moinho, que se via ali com sua grande roda d’água
e janelas de pedra e toda a extensão do edifício.” (WALLACE, 2004, p. 158-159)

20 Neste dialogo constam os nomes abreviados de:  EL – Estandislau Lobo da Luz; F.  Fernando;  AC. Ana: Cristina, A.  Antonio;
R. Rosa; ER. Eliana Ramos; MC.  Manoel Clauderi.

21 Relatório do Exmº. Senr Ângelo Thomaz do Amaral presidente da Província do Gram-Pará, referente a 1860. Disponível:
Arquivo Público do Estado do Pará - APEP e CENTUR.

22 Adjudicação: ato judicial que dá a posse e a propriedade de determinado bem.
23 Cartório Licínio Rodrigues. Registro de Imóveis, Livro nº 3-F. 1942
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