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Curso de Direito torna-se
realidade em Alenquer

Um sonho que parecia impossıv́el 
tornou-se realidade para cinquenta novos 
acadêmicos da Ufopa. Na tarde do dia 3 
agosto, no ginásio Otávio Proença de Mora-
es, aconteceu a aula inaugural do curso de 
Bacharel em Direito na cidade de Alen-
quer. 

O curso é fruto da parceria entre Uni-
versidade, Governo do Estado e Prefeitura 
de Alenquer. Os recursos são provenientes 
do Forma Pará, programa de estado desen-
volvido pela Secretaria de Ciência, Tecno-
logia e Educação Superior.

O curso de Direito em Alenquer é o 
primeiro ofertado pela Ufopa fora da cida-
de de Santarém, que juntamente com os 
cursos de Administração e Gestão Pública, 
transformam o campus de Alenquer no 
maior da Ufopa.

A solenidade contou com a presença 
da reitora Aldenize Xavier, da vice reitora 
Solange Ximenes, da diretora do campus 
de Alenquer Jorgiene Oliveira, do prefeito 
Tom Farias, da secretária municipal de edu-
cação Joana Sousa, além de professores, 
técnicos, convidados e os novos acadêmi-
cos.

Jorgiene Oliveira ressaltou que o 
curso é fruto de muitos esforços e da práti-
ca da boa polıt́ica, ressaltando a importân-
cia da parceria da prefeitura com o gover-
no do estado.

Nas palavras de Aldenize Xavier, rei-
tora da Ufopa, “é um momento de muita ale-
gria estar em Alenquer oportunizando 
mais um curso de nıv́el superior para a 

população do municıṕio, a presença e o for-
talecimento da Universidade é um diferen-
cial no desenvolvimento de uma região, e 
sem educação as possibilidades de desen-
volvimento são reduzidas”, destacou. 

Para Solange Ximenes, “a parceria é 
fundamental para as ações de expansão e 
consolidação das ações da Univerdade em 
toda sua área de abrangência, o curso de 
Direito é um dos melhores do paıś, é um 
curso de referência, aprovado pelo Minis-
tério da Educação com a nota 4 em uma 
escala que vai até 5, é uma parceria em que 
todos saem ganhando”, destacou. 

Tom Farias, prefeito de Alenquer, 
demontrou grande satisfação em estar con-
tribuindo com a formação de muitos alen-
querense que sonham em cursar o nıv́el 
superior sem precisar sair da própria cida-
de, reforçando a importância da parceria 
com o governado do estado.

As aulas da turma tiveram inıćio no 
dia 10 de agosto, no auditório da campus 
da Ufopa, com a disciplina Introdução ao 
Estudo do Direito. 

Para Ana Maria Sarmento, professo-
ra e coordenadora do curso em Alenquer, 
“A turma de direito vai efetivar o acesso a 
educação de qualidade, além de contribuir 
com o desenvolvimento da cidade na medi-
da que oferece à população o conhecimen-
to sobre o direito e sua aplicação, para que 
esses futuros bachareis, devidamente qua-
li�icados, possam exercer a advocacia ou 
qualquer outra função no vasto campo do 
direito que venham a escolher. Serão mais 

pessoas com conhecimentos ajudando no 
desenvolvimento da região. O curso de 
Direito da Ufopa já foi agraciado, por três 
vezes consecutivas, com o selo OAB Reco-
menda, dado pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil, como um 
aval de que o curso é de excelência jurıd́i-
ca”, �inalizou.

Áreas	de	atuação
O Bacharel em Direito pode traba-

lhar tanto na esfera pública, quando na 
esfera privada, sendo que em ambas as 
opções, algumas áreas necessitam da 
obtenção da carteirinha da OAB, ou ainda a 
prática da advocacia.

No setor público, diante de diversas 
carreiras existentes para o ramo, grande 
parte dos Bacharéis são atraıd́os pela esta-
bilidade do cargo, sem contar que na maio-
ria das vezes, pagam salários iniciais altos 
se comparados ao mercado privado.

Na área privada, os departamentos 
jurıd́icos de grandes empresas são uma 
ótima oportunidade para ganhar espaço 
no mercado de trabalho, podendo com 
esforço e dedicação chegar até mesmo a 
ocupar cargos de direção.

O Bacharel em Direito podem atuar 
ministrando aulas em faculdades em áreas 
como: Direito Empresarial, Penal, Civil, 
Ambiental, Administrativo, Constitucio-
nal, dentre outras. Nessa área acadêmica, 
ele poderá ainda buscar a especialização 
para ministrar aulas em cursos preparató-
rios para estudantes ou bacharéis que 

desejam realizar o exame da ordem ou con-
cursos públicos.

Outra opção é a atuação como cor-
respondente jurı́dico. Nessa função, ele 
nunca atuará como advogado no processo, 
mas poderá sobre a supervisão de um pro-
�issional da área que obtiver a carteira da 
OAB, praticar todos os atos privativos de 
advogados.

O Bacharel em Direito pode atuar 
em pesquisas e estudos no universo jurıd́i-
co. Então, se você adora pesquisar, analisar 
decisões jurisprudenciais de outros tribu-
nais ou paıśes, essa pode ser a sua oportu-
nidade de carreira.

Um Jurista pode ministrar palestras, 
escrever livros ou apostilas de apoio. 
Geralmente, ele se dedica a uma área espe-
cı�́ica do Direito, se tornando uma autori-
dade doutrinadora sobre aquela matéria.

Além das áreas citadas acima, o 
Bacharel em Direito pode atuar no setor 
público. Esses cargos são alcançados atra-
vés de concursos e ocorrem nas esferas 
municipais, estaduais ou federal, amplian-
do assim as oportunidades para o pro�issi-
onal.

Veja	abaixo	algumas	opções:

Análise Judiciária; Auditor da Recei-
ta Federal; Consultor legislativo; Defenso-
ria Pública; Delegado de Polıćia; Diploma-
ta; Escrivão da Polıćia Militar; O�icial de 
Justiça; O�icial da Polıćia Militar; Promotor 
de Justiça.



O Ensino Médio em Alenquer foi sempre um grande 
desejo de seus habitantes, pois, até 1961, o municıṕ io conta-
va com poucas escolas, todas de ensino primário, das quais 
se pode se destacar o Grupo Escolar Fulgêncio Simões. Lá os 
alunos estudavam até o 5o ano, que, na época, era o ensino 
máximo e, para muitos, o �im da jornada da conquista do 
saber, por falta de recursos para se dirigirem a Santarém ou 
à capital do Estado e dar prosseguimento aos estudos. Isso 
se tornava um grave problema para a comunidade.

O ensino pro�issionalizante (pertencente à paró-
quia), apesar de muito ter bene�iciado o municıṕ io, forman-
do mecânicos, marceneiros, eletricistas e outros pro�issio-
nais, não era de formação pedagógica, nem de nıv́el médio. 
Como bem se sabe, um curso de ensino médio bem-
preparado dará aos jovens e até mesmo aos adultos condi-
ções para atingirem seus verdadeiros objetivos. Mesmo sem 
ter formação acadêmica, não resta dúvida de que de uma 
educação adequada e crıt́ ica, visando sobretudo a elevar o 
ser humano, decorrerão inúmeros benefıć ios para a huma-
nidade. A razão disso é que quando as pessoas se sentem 
parte integrante de um todo, colaboram grandemente para 
o engrandecimento e desenvolvimento desse povo. Daı ́ a 
luta incessante pela criação de uma escola de nıv́el médio 
que viesse atender o desejo da sociedade alenquerense.

Em 12 de março de 1962, através do decreto n° 3.830, 
de 21 de abril de 1961, Alenquer ofereceu aos seus habitan-
tes oportunidade de estudo um pouco mais elevado por 
intermédio de uma unidade escolar de dependência parti-
cular. Em sessão solene, presidida pela professora Carolina 
Batista Guimarães, foi instalada a Escola Normal Regional 
“Santo Antônio”, por ato do Governo do Estado do Pará, auto-
rizado a funcionar, a tıt́ ulo precário, sob a portaria n° 156, da 
Secretaria de Educação e Cultura do Estado, graças ao esfor-
ço de padres e freiras residentes no municıṕ io na época e ao 
apoio de Dom Floriano, bispo da prelazia de O� bidos. Essa 
Escola, que �icou sob a direção da Irmã Sebastiana Lamarão, 
tinha como objetivo preparar os jovens para lecionar o pri-
mário; porém, somente para a região, daı ́ seu nome Regio-
nal.

Em 1968, sob a direção da Irmã Maria Cleufas Rodri-
gues, o Normal Regional foi substituıd́ o pelo Ginásio Nor-
mal Santo Antônio. O aluno, para ingressar, teria que se sub-
meter à prova de admissão, após concluir a 5ª série. A 
mudança para Ginásio Normal se deveu ao fato de que o 
Regional só dava direito ao pedagógico, havendo di�iculda-
des para seguir outros cursos. Além disso, a clientela mas-
culina não iria aceitar esse curso, com o pretexto de que era 
só para mulheres, apesar de se provar o contrário. O Ginásio 
Normal daria, então, oportunidade para ambos os sexos 
seguirem outros cursos almejados.

Entre 1973 e 1974, o governo do Estado, que já vinha 
celebrando convênio desde 1969, com essa Escola, a adqui-
riu para o Estado. Em 7 de janeiro de 1974, o ex-prefeito 
João Ferreira, imbuıd́ o na luta, intercedeu junto ao Governo 
do estado e do Diretor do Instituto Educacional do Pará 
(IEP), Dionıś io Hage. O IEP coordenava, em convênio com a 
SEDUC, os cursos de formação de professores (1ª a 4ª série) 
por etapas, para as cidades do interior e trouxe para Alen-
quer o referido curso que bene�iciou 41 professores. Esse 
curso, além das vagas limitadas, exigia que o candidato 
tivesse no mıń imo cinco e no máximo quinze anos de exercı-́
cio.

Em 1975, por exigência da Lei 5.692/71, de Diretri-
zes e Base da Educação Nacional (LDB), e com a extinção do 
Ginásio Normal a referida Escola passou a Escola de 1º grau 
Santo Antônio, funcionando de 5ª a 8ª série (junção do pri-
mário com o ginásio).

Continuou, então, a grande luta para a implantação 
do 2º grau regular. E, mais uma vez, com a ajuda do mesmo 
grupo de amigos e a colaboração do prefeito da época Edson 
Batista de Macedo, do seu ex-secretário de administração, 
Juarez Antônio da Silva Brito, da professora Roselita Cardo-
so Santiago, secretária de educação, em 1981, ano do Cente-

nário da cidade, se ofereceu aos professores e mais algumas 
pessoas concluintes do primeiro grau o Curso Pedagógico 
por etapas. Dessa vez, com duas turmas mistas, compostas 
de mais de cem alunos. Chegaram ao �inal de 1982 somente 
dois alunos do sexo masculino; a maioria formada era do 
sexo feminino.

Apesar de ter melhorado signi�icativamente o padrão 
de ensino, desejava-se mais ainda que se tomasse realidade 
o sonho de ver implantado um ensino de nıv́el médio per-
manente. Deveu-se a sua implantação aos estudos e pesqui-
sas do Instituto Nacional de Estudos e

Pesquisas Educacionais (INEP), com as cidades da 
Região Norte, ocorrida em novembro de 1979, com sede em 
Manaus, Amazonas, dos quais participou a professora Maria 
Meireles da Silva, Supervisora de Ensino no Municıṕ io, 
representando a secretária de Educação Cultura e Despor-
tos, Professora Roselita Cardoso Santiago, e que ainda con-
tou com o incentivo dos professores Manoel de Paula e Car-
los Fernandes, do Instituto de Educação do Estado do Pará 
(IEP), que ministravam disciplinas no curso pedagógico por 
etapas.

Prosseguindo, o mesmo grupo que sempre lutou em 
função das boas causas, em um almoço servido na residên-
cia do prefeito Edson Batista de Macedo, com a presença do 
então Senador Aluıź io Chaves e da Professora Ana Lúcia 
Marques Batista, ocorreu uma conversação onde o prefeito 
lançou o convite à professora Ana Lúcia, que de imediato ace-
itou. No momento, pedira que a convidada fosse com a máxi-
ma urgência até a capital do Estado para tratar da Implanta-
ção do Ensino de 2° grau em nossa cidade.

Na mesma noite a professora referenciada se dirigiu 
Belém e lá recebeu as instruções para a instalação da referi-
da Escola, que funcionaria inicialmente nas dependências 
da Escola Estadual Fulgêncio Simões. Questionado o nome 
da escola a ser implantada, e sendo a solicitação feita pelo 
prefeito, a professora Ana Lúcia imediatamente entrou em 
contato com o referido prefeito que, querendo eternizar o 
nome de um ex-prefeito de boa ıńdole, sugeriu que fosse 
Amadeu Burlamaqui Simões, nome que recebeu e que até 
hoje é orgulho na nossa cidade, por ter sido a primeira Esco-
la de 2o grau do municıṕ io.

Dessa forma, em 15 de abril de 1980, usando de suas 
atribuições legais, o professor Manoel Viegas Campell Mou-
tinho, Superintendente Geral da Fundação Educacional do 
Pará (FEP), órgão responsável pelo Ensino Médio e Superi-
or, anunciou a implantação do ensino de 2º Grau no municı-́
pio de Alenquer, denominado Colégio Estadual Amadeu Bur-
lamaqui Simões (CEABS), iniciando suas atividades, no 
mesmo dia de sua instalação. Contando inicialmente com 
apenas sete Professores, uma Diretora, uma Servente, uma 
Secretária e uma Supervisora da SEDUC. 

Servidores Cargos:
Ana Lúcia Marques Batista, diretora; Jovelino Viana 

de Araújo, professor de Ciências Fıśicas e Biológicas; Maria 
José Batista, professora de Didática; Maria José Sampaio Bar-
bosa, professora de Didática; Maria Vilma de A. Valente, pro-
fessora de Matemática; Violeta de Oliveira Barille, professo-
ra de Lıń gua Portuguesa e Literatura; Leny Maciel Corrêa, 
professora de História; Ana Lúcia Marques Batista, profes-
sora de Geogra�ia; Maria Tereza Nascimento dos Santos, ser-
vente; Maria do Socorro Nogueira, supervisora.

O ensino funcionou na Escola Estadual Fulgêncio 
Simões da seguinte forma: cada turma, em turno noturno, 
com duas turmas de 60 alunos cada na primeira série dos 
cursos de Magistério e Agropecuária. Sob Portaria no 659, 
de 11 de junho de 1980, o Superintendente Geral da Funda-
ção Educacional do Estado do Pará, Manoel Viegas Campell 
Moutinho, usando de suas atribuições legais que lhes eram 
conferidas e conforme o Processo nº 60 (FEP), resolveu 
admitir os professores acima relacionados como horistas 
para lecionarem no Colégio Estadual de 2 º Grau Amadeu 
Burlamaqui Simões, no municıṕ io de Alenquer, a partir de 
15 de abril de 1980 até ulterior de liberação.
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Implantação do Ensino 
de 2º Grau em Alenquer

Raimunda	Pereira	Brilhante

Rubens Ricupero estava lotado como diplomata em 
Washington quando os Estados Unidos celebraram os 200 
anos da Independência, em 1976. Ele lembra que os eventos 
comemorativos, tanto os do governo quanto os da sociedade, 
se espalharam pelo paıś  inteiro e puderam ser contados aos 
milhares.

Neste momento, o Brasil está às vésperas do bicente-
nário da separação de Portugal, mas Ricupero vê aqui um esta-
do de ânimo bem diferente daquele dos americanos.

— O que eu vejo é uma imensa apatia, como se este ani-
versário não tivesse relação conosco, não dissesse respeito à 
nação. Há um vazio — a�irma ele, que também é historiador, 
autor do livro A Diplomacia na Construção do Brasil, titular 
da Cátedra José Bonifácio, da Universidade de São Paulo 
(USP), e ex-ministro do Meio Ambiente (1993-1994) e da 
Fazenda (1994).

O historiador avalia que o aniversário da Independên-
cia seria a oportunidade perfeita para a sociedade brasileira 
fazer um balanço destes 200 anos e, a partir dele, corrigir os 
rumos para o futuro. Essa oportunidade, no entanto, está 
sendo perdida. Ele acrescenta:

— O povo não é indiferente. Quem é indiferente à his-
tória nacional é o governo, que não sabe ou não quer mobili-
zá-la em favor de uma re�lexão sobre o paıś .

Por que o bicentenário da Independência precisa ser 
lembrado?

Por que se trata de uma oportunidade única para 
fazermos um balanço daquilo que realizamos ao longo destes 
200 anos como paıś  e sociedade. Em quais aspectos progredi-
mos? Em quais regredimos? Em quais não saıḿ os do lugar? A 
partir desse diagnóstico crıt́ ico baseado na história, podere-
mos então desenhar um programa de correção de rumos 
para o futuro, modi�icando aquilo que �izemos de errado, pas-
sando a agir naquelas questões que deixamos de lado.

Nesse balanço, há muitos aspectos que precisamos 
levar em conta. A desigualdade social é um deles. Passamos 
muito tempo fazendo vista grossa para os efeitos da escravi-
dão sobre o presente. E�  verdade que nos últimos tempos 
tomamos algumas medidas para combater o racismo estru-
tural, mas ainda faltam muitas outras. Até hoje uma parcela 
diminuta da população controla uma grande parte da rique-
za. Como podemos mudar essa situação e redistribuir a 
riqueza nacional? Propostas com esse �im estão há muito 
tempo engavetadas, como a correção do sistema brasileiro de 
tributos, que é altamente regressivo e cobra menos dos ricos 
e mais dos pobres. A democracia é outro aspecto que deve-
mos analisar com atenção, ainda mais neste momento delica-
do que vivemos. Também devemos olhar o meio ambiente, a 
educação, a cultura.

Na comemoração do bicentenário, o importante não é 
lembrar um acontecimento isolado, como o grito do Ipiranga, 
o momento da separação de Portugal ou o reconhecimento 
pelo sistema internacional. O que realmente interessa é o que 
veio depois, estes dois séculos de idas e vindas, avanços e recu-
os, na formação e no crescimento da nação independente. Em 
outras palavras, precisamos ver o processo de construção do 
Brasil, uma obra ainda em andamento. 

Fonte: Agência Senado

Bicentenário é 
momento para 
Brasil encarar 

seus problemas
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As memórias são verdadeiros muse-
us onde as peças são vidas expostas de 
diversas formas. Ninguém me consegue 
convencer de que existem memórias cole-
tivas, da mesma forma que não consigo ima-
ginar um inconsciente coletivo, como um 
famoso psicanalista propôs. E�  possıv́el, con-
tudo, que exista um campo mental onde 
diferentes espaços mentais individuais 
interagem. Inconscientes são sempre indi-
viduais, como as memórias. Aqui vou apre-
sentar uma das peças do meu museu memo-
rial de muita signi�icação, a Usina Velha.

Ela �icava localizada na esquina da 
Arnaldo Moraes com a Visconde do Rio 
Branco. Muitas coisas daquela construção 
em ruı́nas me chamavam a atenção duran-
te a minha infância e permanecem ainda 
mais chamativas agora, que estou aden-
trando a fase idosa. Uma delas é a inexpli-
cável maneira sentimental de como a tratá-
vamos. Pela parte do dia, praticamente 
tudo o que querı́amos era terminar nossos 
afazeres e se fazer presente naquele ambi-
ente fétido, arriscado e extremamente 
quente. E�  isso mesmo. Era um ambiente 
hostil, na linguagem de hoje. Contudo, à noi-
te, especialmente depois da novela, di�icil-
mente havia um moleque corajoso capaz 
de passar sequer por perto. Não tinham 
medo. Tinham pavor. Imaginavam que visa-
gens iam aparecer e lhes encantar. E se tem 
uma coisa que caboco tem pavor é de 
encante.

Quem a olhasse de fora para dentro, 
veria um prédio com o telhado com ausên-
cia de telhas, e as poucas que restavam esta-
vam quebradas. Eram telhas de amianto, 
quase sempre negras, cujo negrume escor-
ria constantemente com as chuvas, deixan-

do uma camada de pó ou fuligem no chão, 
depois que as águas da chuva evaporavam. 
Um pouco abaixo do telhado, nas paredes, 
havia umas espécies de respiradouros em 
formato circular, provavelmente para que 
o calor gerado pelos motores que geravam 
energia pudesse ser arrefecido. Mas, no 
nosso tempo, eles se revestiam de fonte de 
medo, porque por ali imaginávamos que as 
almas de outro mundo poderiam observar 
quem passasse na rua. Esses respiradou-
ras cirdundavam todo o prédio.

Do telhado para baixo, a tonalidade 
das paredes passavam de escuras para cin-
za. Não de pintura, mas de sujeira, conse-
quência do abandono. Na parte que dava 
para a Arnaldo Moraes, cerca de duas ou 
três longos vãos, baixos, que antes eram 
janelas, permitiam a nossa entrada; na 
parte da Visconde do Rio Branco as janelas 
eram altas, com as estruturas ainda per-
mencendo, que faziam conjunto dom uma 
porta; e na parte de trás, que dava para um 
pequeno quintal, havia uma porta de 
mesmo tamanho, com uma pequena janela 
um pouco mais alta que as laterais, mas não 
tão altas quanto as da Visconde do Rio Bran-
co, que parecia ser a porta de entrada. 
Essas portas cumpriam um papel muito 
importante no que fazı́amos ali.

No interior, chamavam a atenção 
algumas pequenas elevações. Talvez ali fos-
sem postas as máquinas de geração de ener-
gia. Tinham cerca de quinze a vinte centı-́
metros de altura e contrastavam com umas 
canaletas de cerca de trinta centı́metros de 
profundidade, que separavam essas eleva-
ções. Com o tempo, a molecada pratica-
mente tapou essas canaletas com toda 
sorte de materiais, desde pedras até vidros. 

Constantemente, pessoas de espı́ri-
tos não muito elevados, ao passarem por 
ali, jogavam garrafas de vidro com tanta 
força contra as paredes internas, que esti-
lhaços e cacos eram espalhados por todo o 
seu interior. Muitas e muitas vezes, para 
que pudéssemos brincar ali, tı́nhamos que 
fazer varreduras e limpeza do piso de 
forma tão meticulosa, para que a maior 
parte dos cacos de vidros pudesse ser reti-
rada. Mas por que isso? O que fazı́amos ali?

A Usina Velha era um de nossos cam-
pos de futebol prediletos. Sim. Você não leu 
errado. Jogávamos futebol ali. Era nossa 
arena. As portas da frente e de trás eram as 
nossas traves. As janelas laterais eram 
onde as duplas que não estavam jogando 
aguardavam as suas vezes de mostrar sua 
unidade e sua qualidade. Jogávamos em 
dupla. Havia jogadoras com qualidades 
múltiplas e habilidades formidáveis.

Um fato interessante é que di�icil-
mente havia gente jogando bola pela 
manhã. Mas depois do almoço até que a 
noite inundasse por completo aquele ambi-
ente e o inutilizasse para o esporte, cada 
minuto era tão precioso quanto disputado. 
O calor só não era insuportável para quem 
estava jogando. Hoje, só de pensar na tem-
peratura em que atuávamos me dá calafri-
os. E ainda mais jogar futebol por entre 
cacos de vidros. Muitas e muitas vezes, 
quando meus pés me dão pequenas e incô-
modas �isgadas meus pensamentos me 
levam a sentir os pequenos pedaços de 
vidro entrando nos meus pés.

As bolas eram de todos os tipos. 
Todos mesmo. Chegamos a jogar até com 
côco. As feitas com meias eram comuns. 
Mas as preferidas eram as que pulavam bas-

tante, como as dente-de-leite reforçadas. 
Porém, a sensação era sempre as de borra-
cha. E se a bola de borracha fosse, digamos, 
um pouco torta, era o delı́rio da molecada. 
O motivo? Diferente das outras bolas, que 
quicavam aqui e sempre iam na mesma 
direção, as bolas de borracha deformadas 
pulavam de um lugar para outro, quase 
sempre enganando os brincantes e diver-
tindo todo mundo.

Acho que frequentei aquele espaço 
pelo menos dos dez aos dezessete anos, 
quando o destino me tomou pelos braços e 
me levou para longe dali. Quase quatro 
décadas depois, nas raras vezes em que eu 
visito a cidade, meu espı́rito me leva até 
aquela esquina. Sinto vontade de me sen-
tar na calçada da praça da prefeitura ape-
nas para olhar mais uma vez para aquela 
imagem do passado. Quem passa e me reco-
nhece, se senta a meu lado para apreciar-
mos a imagem que não está mais ali. Quem 
não me conhece, certamente vê algum luná-
tico, sentado ali, olhando para o nada – 
aquela degradante construção que coloca-
ram naquele lugar: um cercado. Um cerca-
do de espaço vazio. Uma cerca contendo o 
nada.

Essa peça do meu museu memorial 
não pode ser apreciada. O inconsciente é 
meu. Não é nem do meu antigo parceiro de 
“jogatina”, como me me condenada a minha 
mãe todas as vezes que me mandava fazer 
algo com urgência e eu demorava para vol-
tar. Eu apenas apreciava as memórias do 
meu amigo, que não eram e nem são 
minhas. Trocávamos as peças dos nossos 
museus, ali, parados, vendo com nitidez o 
que ninguém era capaz, sequer, de imagi-
nar.

USINA VELHA
Daniel	Nascimento	e	Silva

No �inal da década de 1970, quase 
todos os moleques da minha época queri-
am ser jogadores de futebol. Confesso que 
até eu. Sempre gostei de futebol. Como 
admirador, não como jogador. O Brasil aca-
bara de perder a copa da Argentina, fato 
que nos abalou em muito.

Tıńhamos conosco uma espécie de 
responsabilidade de ganhar a próxima 
copa. Como em Alenquer não havia quadras 
para esportes, nós mesmos inventávamos 
as nossas próprias arenas. E uma deles era 
a Usina Velha. Onde atualmente está insta-
lado o estacionamento dos Correios, na 
minha infância havia um prédio abandona-
do que, mais antigamente ainda, ali funcio-
nou a Usina de Força e Luz da cidade. Era 
um espaço pequeno, mas, para nós, era 
maior que o Maracanã. Ficava em uma 
esquina movimentada, com o Fulgêncio 
Simões do outro lado da rua, a prefeitura 
mais acima e o mercado mais abaixo. Por 
isso era raro que brincássemos pelas 
manhãs dos dias úteis. Mas depois do almo-
ço até que a noite tornasse tudo escuro, lá 
estávamos nós. Se pela parte do dia a Usina 
Velha era nossa arena esportiva predileta, 
pela parte da noite

era nosso pesadelo. Ninguém ousava 
passar por perto sozinho. Muitos preferiam 
subir ou descer a Colombiano Marvão do 
que a Arnaldo Morais ou seguir pela Pedro 
Vicente a andar pela Visconde do Rio Bran-
co. Aquela esquina, todos tinham certeza, 

era amaldiçoada. Mas era muito difı́cil 
algum moleque admitir o seu pavor. Pelo 
contrário, quase todos os dias ouvıámos 
estórias de bravura de um ou de outro 
terem passado por ali e visto as almas de 
outro mundo. Um deles era o que mais dizia 
ter tido esses enfrentamentos. Era gordi-
nho, falador e bafento. Quando começava a 
falar, a molecada falava em coro “— Lá vem 
bafo!”. Por causa disso, resolveram pregar 
uma peça no garoto.

Um dia a molecada combinou de 
assistir a um �ilme no Cine Ideal. Lá pelas 
nove da noite, antes do �ilme terminar, dei-
xaram o moleque bafento sozinho com o 
maior presepeiro dos meninos. Era uma ter-
ça-feira e tinha pouca gente no cinema. A 
rua era um deserto. O bafento sugeriu subi-
rem pela Colombiano Marvão, mas o prese-
peiro convenceu o outro a ir pela Arnaldo 
Moraes porque ele era o mais corajoso dos 
moleques. E, se tivesse alguma visagem no 
caminho, certamente ele iria enfrentá-la, 
dizia. Apesar do moleque estar morrendo 
de medo, começaram a subir.

Quanto mais se aproximavam da 
Usina Velha, mais o pavor tomava conta do 
garoto. Para piorar, o presepeiro falava, de 
vez em quando, “— Acho que vi um vulto!”, 
e se colocava atrás do menino bafento, que 
tremia muito. Sua voz quase não saıá mais. 
Como as ruas eram escuras, as poucas luzes 
das casas acima davam um ar sinistro ao 
ambiente.

De repente, uma pedra cortou o ar e 
se espatifou contra a parede de um muro. O 
menino bafento deu um grito mudo. E logo 
outras pedras cortaram o ar, para seu 
desespero. E o presepeiro continuava com 
dizendo que tinha visto um vulto.

Quase não conseguindo caminhar, de 
tanto que suas pernas tremiam, era preciso 
que o moleque presepeiro praticamente 
empurrasse o companheiro para que 
pudessem avançar. Caminhavam ao lado do 
muro do Fulgêncio Simões, quando viram 
sair de dentro da Usina Velha um fantasma 
todo de branco. O menino presepeiro �ingiu 
desmaiar, enquanto o bafento �icou com-
pletamente paralisado.

Os moleques das peladas na Usina 
caıŕam na gargalhada. Estavam escondidos 
no lado de dentro do Fulgêncio Simões. 
Tinham dado dinheiro para alguns adultos 
pregarem um susto no menino bafento, que 
continuava lá, paradão, como se fosse uma 
estátua. Depois de alguns minutos, viram 
que a coisa era séria. O garoto estava encos-
tado na parede com o corpo duro. Os adul-
tos tentaram sentir suas pulsações, sem 
sucesso. Nem seu coração dava sinal. O 
desespero começou a tomar conta de todos. 
Foi quando uns estavam jogando a culpa 
para os outros que resolveram levar o mole-
que para o hospital, ali perto.

Chegando lá, o menino foi logo aten-
dido, pelos competentes pro�issionais de 
saúde. Deram-lhe alguns medicamentos e 

em menos de uma hora começou a dar sina-
is de vida. Enquanto isso, do lado de fora, a 
molecada, desesperada, já ensaiava como 
daria a notıćia da morte do companheiro. 
Antes que isso acontecesse, o médico de 
plantão avisou que estava tudo bem e que o 
menino seria entregue aos seus pais, que já 
tinham sido avisados. Pouco tempo depois 
o menino aparecia, envolto em lençóis que 
seus pais tinham levado, porque suas rou-
pas estavam completamente cobertas de 
xixi e fezes.

No outro dia, toda a molecada che-
gou cedo na Usina para gozar do menino 
bafento. Mas a espera foi em vão. Ele não 
apareceu. Também não veio no dia seguin-
te, nem na semana posterior. O fato é que 
nunca mais ninguém mais ouviu falar 
daquele garoto. E nem de sua famıĺia. As 
más lıńguas dizem que resolveram se insta-
lar em Santarém. Outras, mais exageradas, 
que mudaram de paıś.

Duas lições essa estória nos traz. A 
primeira é que a simplicidade e a humilda-
de são verdadeiros tesouros que devem ser 
guardados e protegidos. Se somos corajo-
sos, somos e pronto. Não é preciso fazer pro-
paganda disso. Se somos medrosos, preci-
samos encontrar uma forma de o medo não 
nos prejudicar. A segunda é que nunca sabe-
mos ao certo a reação das pessoas diante 
daquilo que a gente fala. Alguns fazem de 
conta que nem ouvem, mas outros podem 
querer testar a verdade do que dizemos.

O menino bafento
Daniel	Nascimento-e-Silva
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Influências da 
migração nordestina 

na Amazônia
O nordestino tem tido uma presença 

muito forte no Amazônia, em especial 
durante o apogeu da borracha, principal-
mente por causa da mão de obra. No perıó -
do da Segunda Guerra Mundial, o Nordeste 
passava por uma fase difıć il em relação à 
seca e, em decorrência disso, existia uma 
mão de obra muito farta, em especial os das 
zonas rurais. A migração para a chamada 
'Terra da Fartura', foi sempre estimulada 
com o aval dos governos estaduais nordesti-
nos, porém com os Acordos de Washington 
assinados por Getúlio Vargas em 1943, esta 
passou a ser estimulada e organizada pelo 
governo federal.

O órgão responsável por este movi-
mento migratório foi o Serviço Especial de 
Mobilização de Trabalhadores para a Ama-
zônia (SEMTA). Calcula-se que mais de 60 
mil pessoas migraram para a região amazô-
nica para trabalharem como Soldados da 
Borracha. “Se divulgava o transporte gratui-
to para que o nordestino viesse, era dado 
um adiantamento para ser deixado com as 
famıĺias que lá �icavam, então tudo isso fez 
com que viesse uma grande corrente migra-
tória de nordestinos para cá”, explica o 
sociólogo potiguar Francisco Canindé Mari-
nho, que preside a Associação Recreativa 
dos Nordestinos no Amazonas (Arnam). 

O sociólogo a�irma ainda que não é 
possıv́el precisar a quantidade exata de tra-
balhadores nordestinos que desembarca-
ram na Amazônia para a extração da borra-
cha. Segundo ele existem os dados o�iciais, 
que eram fornecidos ao programa que o 
governo federal incentivava, e existem 
outros papéis e estudos que mostram 
outros números.

Diante da incerteza, ele cita o amazo-
nense Samuel Benchimol que acreditava 
que mais de 60% da população amazonense 
é de origem nordestina. “Em relação à quan-
tidade existem controvérsias. O saudoso his-
toriador Samuel Benchimol, que foi o 
homem que mais estudou sobre migrações 
nordestinas aqui no Amazonas, com vários 

livros falando sobre isso, dizia uma coisa 
interessante já naquela época.

Segundo Benchimol o Amazonas era 
tão nordestino que, se fosse feito um censo 
no Amazonas, terı́amos 65% da população 
formada por nordestinos e descendentes”, 
a�irmou Francisco Canindé. Canindé expli-
ca ainda que hoje Manaus deixou de ser um 
atrativo em decorrência do crescimento 
das cidades do Nordeste. As cidades nor-
destinas de modo geral se desenvolveram, 
inicialmente com o apoio da Superinten-
dência do Desenvolvimento do Nordeste 
(Sudene) e, posteriormente, com novos pro-
gramas de apoio aos nordestinos, especial-
mente os das zonas rurais; o crescimento 
das cidades do Nordeste; a chegada de 
indústrias em vários polos; o crescimento 
econômico de alguns setores como agricul-
tura, exploração de petróleo na Bahia e Rio 
Grande do Norte. “Em decorrência disso a 
economia do Nordeste acelerou e segurou o 
homem”.

Outra situação que contribuiu com o 
�im da migração nordestina para a Amazô-
nia foi o crescimento industrial de São Paulo 
no pós-Guerra. Quando a borracha come-
çou a cair, o Estado paulista começou a 
absorver a mão de obra e os migrantes nor-
destinos que vinham para o Amazonas. 
“Hoje a população nordestina na Amazônia 
diminuiu bastante. Quando Benchimol 
dizia, há mais de 20 anos, que havia 65% de 
formação nordestina na população amazo-
nense, naquela época já se iniciava outras 
migrações. Não existe um censo exato que 
diga quantos nordestino vivem hoje no Ama-
zonas ou em Manaus. O que existe hoje, de 
forma prosaica, é a história de que em toda 
esquina existe um nordestino”, comenta o 
sociólogo.

In�luências
Com grande parte da população do 

Estado tendo origem nos Estados do Nor-
deste brasileiro, as in�luências destes povos 
nos hábitos e modo de vida do amazonense 
são inúmeras.

Economia
Segundo o estudioso, no perıódo da 

borracha, a grande contribuição nordestina 
foi a mão de obra. “Não se pode esquecer que 
por trás da ostentação e da riqueza do perıó-
do da borracha existia uma mão de obra cha-
mada arigós – que eram chamados assim 
porque eram trabalhadores que vinham da 
zona rural do nordeste e eram arredios”. 

Além disso, Francisco Canindé desta-
ca que essa forte presença nordestina pode 
ser percebida, por exemplo na economia 
informal. “99% dos prestamistas são nor-
destinos. Uma coisa interessante é que cada 
nordestino que aqui chega, traz um primo, 
um amigo, um irmão, e assim o �luxo conti-
nua. Muitos dos nordestinos que aqui che-
garam para ser prestamistas são hoje gran-
des empresários. Na Manaus Moderna, 
cerca de 90% dos armazéns pertencem a 
nordestinos ou �ilhos de nordestinos”.

Presença em cirandas, xotes, quadri-
lhas e bois-bumbás

Canindé garante que as raıźes das 
danças e do folclore também estão atrela-
das aos arigós. “Quando eles adentravam as 
matas para fazer suas casas, nas horas de 
folga eles faziam rituais de danças folclóri-
cas. Hoje, todos os festivais de danças que 
existem em Manaus têm um dedinho dos 
nordestinos. No inıćio estes eventos não 
eram chamados festivais folclóricos, eram 
festivais de ciranda, de xote e quadrilha e, 
tudo isso, tem raıźes nordestinas”, explicou

Além da ciranda, xote e quadrilha, o 
sociólogo destaca também a grande contri-
buição nordestina para a maior expressão 
do folclore amazonense nos dias de hoje: o 

Festival Folclórico de Parintins. “Parintins 
tem hoje esta festa internacional e linda, 
mas não podemos esquecer –e ao esquecer-
mos disso estamos agredindo a cultura –de 
que o boi de Parintins é uma mistura france-
sa –a indumentária é inspirada na França –e 
o ritual é nordestino –em especial ao Mara-
nhão, onde se dançava o Boi Mamão. Obvia-
mente em decorrência da diversidade cul-
tural, nós temos esse show belıśsimo que é 
hoje o Boi de Parintins. Mas todo o ritual do 
Festival folclórico é nordestino, as raıźes 
são nordestinas”, observa.

Política
Para Francisco Canindé, uma das prin-

cipais contribuições do Nordeste brasileiro 
para o Amazonas está na polıt́ica. Na opi-
nião dele, alguns dos grandes homens que 
vêm participando da polıt́ica, que já partici-
param ou que já �izeram alguma coisa por 
esse Estado tem um sangue nordestino. 
“Eduardo Ribeiro, maranhense, foi um gran-
de governador do Amazonas. 

Apesar de toda essa massa de polıt́i-
cos nordestinos no Estado, uma questão 
muito presente e séria no Nordeste, que é a 
�igura do cacique e do curral eleitoral não foi 
trazida para o Amazonas. “Não encontra-
mos no Amazonas os coronéis que existiam 
no Nordeste, ou seja, os polıt́icos que aqui se 
formaram contribuıŕam muito mais demo-
craticamente do que como coronéis. Como 
representante dos nordestinos aqui eu �ico 
muito orgulhoso em não encontrar na histó-
ria do Amazonas a �igura do nordestino 
coronel. Aquele nordestino que veio para cá 
e criou o seu curral eleitoral”, comemora.

Fonte:	Portal	Amazonas

Migração na Amazônia: conheça os
principais fluxos de pessoas na região

Famosa por suas riquezas culturais e naturais, a Ama-
zônia sempre atraiu a atenção mundo afora. Prova disso é 
que a região sempre teve �luxos migratórios bem de�inidos e 
diversos. 

Anualmente, o Departamento de Migrações do Minis-
tério da Justiça divulga os dados de migrações em todo o 
paıś. Em 2020, todos os estados registraram queda nos ıńdi-
ces de migração, principalmente em decorrência da pande-
mia do novo coronavıŕus. Mesmo assim, os estados da região 
concentraram, em 2020, cerca de 20% do �luxo migratório 
nacional.

Con�ira os principais �luxos migratórios na Amazônia:
Venezuela

O principal paıś de origem dos migrantes que chega-
ram à Amazônia foi a Venezuela. Mais de 85% dos venezue-
lanos que chegaram ao Brasil iniciaram seu �luxo migratório 
no municıṕio de Pacaraima, em Roraima. O municıṕio rorai-
mense foi a oitava principal porta de entrada migratória no 
paıś.

Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 58 mil pes-
soas chegaram à Roraima vindas do paıś vizinho apenas no 
ano passado. Além de Roraima, os migrantes venezuelanos 

chegaram ao Brasil pelo Amazonas.
Japão

Outra nacionalidade muito presente na Amazônia é a 
japonesa, principalmente no Amapá e Amazonas. A presen-
ça dos japoneses na região, na verdade, é histórica e remon-
ta ao inıćio do século XX e se intensi�icou com a Zona Franca 
de Manaus. 

Uma das maiores contribuições da comunidade japo-
nesa está na agricultura, com forte contribuição para o plan-
tio da juta e da pimenta-do-reino na Amazônia. Estima-se 
que a população japonesa seja superior a 100 mil pessoas 
apenas no Amazonas.

Haiti
Outro grupo com grande representatividade na Ama-

zônia são os haitianos, principalmente após o terremoto que 
atingiu e devastou o paıś em 2010. Neste perıódo, estima-se 
que quase 11 mil pessoas migraram para o Brasil e passa-
ram por Manaus.

A principal porta de entrada dos migrantes haitianos 
no Brasil é o municıṕio de Assis Brasil, no Acre. O municıṕio 
faz parte da trıṕlice fronteira, entre Brasil, Peru e Colômbia.

Cuba

Incentivada pelo programa Mais Médicos para o Bra-
sil, a migração de pro�issionais cubanos para o Brasil se 
intensi�icou na última década, principalmente na região 
amazônica, que enfrenta vários problemas na estruturação 
do sistema público de saúde.

Entre 2018 e o inıćio da pandemia, em março de 2020, 
estima-se que mais de 30 mil cubanos entraram no Brasil, 
principalmente pelo Acre e por Roraima.

Fonte:	Portal	Amazonas


