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Resumo 

 

A Região Norte do Brasil, mais especificamente a província do Pará no século XIX, teve 

seu espaço remodelado graças ao aumento populacional intencional resultante das 

políticas para engajamento de mão de obra de estrangeiros, com o intuito de exacerbar 

sua economia. Buscamos, no entanto, o entendimento das questões distintas que estavam 

envoltas do processo de atração de colonos para o trabalho agrícola, o qual nos permitiu 

perceber as dificuldades enfrentadas pelos líderes provinciais que estiveram à frente do 

governo durante o recorte cronológico. Diante das discussões observadas na imprensa da 

época e em documentos e falas oficiais, nos quais é possível fazer diferentes 

interpretações, desenvolvemos uma ideia de investigação voltada à análise do discurso 

proferido pelos responsáveis por promover a imigração para a província, atentando-nos 

às mudanças de mentalidade e às consequências para os projetos imigrantistas, os quais 

avistavam o mesmo resultado com modos diferentes de aplicação. A trajetória percorrida 

para esse entendimento passou, necessariamente, pela análise dos diferentes ciclos 

económicos comportados pela Amazônia durante o século XIX, e a partir disso 

desenvolvemos uma ideia voltada para a construção de uma nova sociedade sob 

influência dos imigrantes e retirantes nordestinos que adentraram o território amazônico 

em busca de terras e riquezas, e lá se fixaram, atuando na criação de novos costumes e 

hábitos dos moradores da região nordeste do Pará. 

 

Palavras-chave: Brasil, Amazônia, Mobilidades, Século XIX. 
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Abstract 
 

The northern region of Brazil, specifically the province of Pará in the nineteenth century, 

was remodeled thanks to the intentional population increase resulting from policies to 

engage the workforce of foreigners, in order to exacerbate the region's economy. We 

sought, however, to understand the different issues that were involved in the process of 

attracting settlers to agricultural work, which allowed us to perceive the difficulties faced 

by the provincial leaders who were in charge of the government during the chronological 

cut. In the face of the discussions observed in the press of the time and in official 

documents and speeches, which make it possible to make different interpretations, we 

developed a research idea focused on the analysis of the speech given by those responsible 

for promoting immigration to the province, taking into account the changes of mentalities 

and consequences for immigrant projects, which saw the same result with different modes 

of application. The trajectory covered by this understanding necessarily involved the 

analysis of the different economic cycles that the Amazon had during the nineteenth 

century. From this, we developed an idea aimed at building a new society under the 

influence of immigrants and Northeastern returnees who entered the Amazonian territory 

in search of lands and riches, and they settled there working in the creation of new 

customs and habits of the inhabitants of the northeast region of Pará. 

 

Keywords: Brazil, Amazonia, Mobility, 19th Century.
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este trabalho1 insere-se no âmbito da historiografia das migrações, debruçando-se 

sobre as mobilidades para a Amazônia, especificamente para a província do Pará2, no século 

XIX. Verificaremos a forma como as imigrações exerceram influência na formação de uma 

nova sociedade e traçaram rumos de desenvolvimento para essa província. 

Dessa forma, a pesquisa desenvolvida dará profundidade histórica e temporal à 

investigação iniciada na área de desenvolvimento e progresso da Amazônia, discutida no livro 

O discurso de progresso no interior da Amazônia: uma análise dos jornais locais de Castanhal-

Pará (1977-1982). Essa obra defende que, no período entre as décadas de 1960 e 1980, viveu-

se uma ideia de progresso para além da capital Belém, visando ao desenvolvimento da cidade 

de Castanhal. 

Conforme Carlos Araújo3, a cidade de Castanhal, foi elevada à categoria de município 

em 1932 por meio do Decreto Estadual nº. 600 de 28 de janeiro de 1932, está localizada a 68 

quilômetros da capital do estado, Belém. Situa-se na Zona Bragantina e surge no seio do 

processo de colonização da região, como parte da criação dos núcleos agrícolas, ainda como 

vila no final do século XIX. A partir da década de 1950 a cidade passa a ser conhecida como 

cidade modelo do estado do Pará. 

Vários são os autores a quem recorremos para desenvolver este trabalho. A partir da 

leitura de Barros (2014), verifica-se uma política de mudança de mentalidade, assim 

percebemos que “os moradores castanhalenses foram envolvidos por uma propaganda de que 

Castanhal seria um modelo de desenvolvimento do Pará, considerada uma ‘cidade modelo’, 

expressão que se popularizou”4. 

 
1 Para a citação dos diversos autores, usamos a norma ABTN (NBR 14724/2011), uma vez que este trabalho se 

destina a publicação no Brasil. 
2 A denominação de Província do Pará passou a ser adotada quando a Província do Grão-Pará foi desmembrada 

do Amazonas em 1850. Podemos verificar no texto da Lei Nº. 582 de 5 de setembro de 1850, que após o decreto 

da Assembleia Geral ficou elevada a comarca do Alto Amazonas, na Província do Grão-Pará, à categoria de 

província, com a denominação de Província do Amazonas. 

3 ARAÚJO, Carlos. Epopéia de um povo, Gazeta do Interior, 1ª edição, Pará: 1981, p. 1. 

4 BARROS, Osimar. A “Cidade Modelo”: Reforma urbana, conflitos sociais e o discurso de progresso em 

Castanhal (1960-1987), Belém: UFPA, 2014, p. 89. 
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No entanto, para se compreender a fundação e o desenvolvimento da cidade de 

Castanhal, é preciso retornar algumas décadas até a segunda metade do século XIX e fazer uma 

análise das circunstâncias em que eram feitas e pensadas as políticas de povoação e 

desenvolvimento da região que ficou conhecida como Zona Bragantina. Esta, é a região 

nordeste do Pará que, a partir do século XVIII, foi denominada Zona Bragantina e que engloba 

vários municípios que eram cortados pela antiga Estrada de ferro Belém-Bragança. Entre os 

principais se destacam Castanhal, Capanema e Bragança5. 

Além disso, devemos verificar o perfil dos imigrantes que aportaram no Pará em busca 

de riquezas, por meio de projetos imigrantistas e das políticas de criação de núcleos coloniais 

agrícolas: 

Com a intenção de aproveitar a mão-de-obra europeia que se encaminhava ao 

Brasil, o governo imperial sob ordem do Ministro do João Alfredo Corrêa de 

Oliveira, direcionou ao Grão-Pará a proposta de criar espaços preparados ao 

recebimento dos imigrantes para o trabalho agrícola com a finalidade de 

abastecer a capital Belém6. 

A partir disto, propomos em nosso recorte cronológico analisar o período em que o 

estado do Pará teve um aumento populacional direcionado pelas políticas de imigração 

destinadas aos campos de terras agrícolas, com o intuito de povoar e desenvolver a Região 

Bragantina, no nordeste do estado, próximo à capital, Belém. Uma autora, E. Egler, sublinha a 

importância estratégica da situação portuária da capital: 

A origem do desenvolvimento de Belém é uma consequência direta de sua 

posição geográfica. Porta de entrada da imensa bacia amazônica, definida era 

a sua função de baluarte de vigilância e de entreposto comercial7. 

Para Ernesto Cruz, “a localização de imigrantes nacionais e estrangeiros na estrada de 

Bragança, veio trazer à região considerável impulso e desenvolvimento social e econômico”8. 

Porém, em meio a vários problemas naturais, incertezas e de má gestão, o governo do estado 

não tivera total êxito na instalação destes imigrantes internacionais nas localidades que eram 

 
5 VIEIRA; TOLEDO; ALMEIDA. Análise das modificações da paisagem da Região Bragantina, no Pará, 

integrando diferentes escalas de tempo. In: Ciência e Cultura, 2007, p. 27. 

6 MUNIZ, João de Palma. Immigração e colonisação. História e Estatística (1616-1916), 1ª edição, Pará: 1916, 

p. 33. 

7 EGLER, Eugênica Gonçalves. A Zona Bragantina no estado do Pará. In: Revista brasileira de Geografia, 

1961, p. 75. 

8 CRUZ, Ernesto. A Estrada de Ferro de Bragança: visão social e econômica, 1ª edição, Pará: 1955, p. 48. 
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preparadas. Este é o assunto que será discorrido e discutido nesta pesquisa até a criação e 

fundação de núcleos de colonização, ao longo da ferrovia que ligava Belém a Bragança. 

O conceito de colonização apresentado nesta dissertação, está ligado intrinsecamente 

a ideia de ocupação territorial para o desenvolvimento de uma atividade económica. Jorge 

Fernandes Alves apresenta-nos uma ideia a partir do termo que, conceitua a palavra colonizar 

como preencher vazios demográficos9. 

Contudo, o tema da mobilidade e instalação de colonos advindos de outros continentes 

é extremamente relevante, pois é notável a sua contribuição para a economia, política e 

formação de uma nova sociedade. Do mesmo modo, não podemos deixar de mencionar que o 

êxodo dos nordestinos para a Amazônia, que ocorreu na segunda metade do século XIX, 

também será assunto recorrente desta pesquisa, na medida em que verificamos colônias 

agrícolas ocupadas por migrantes retirantes nordestinos à beira da estrada de ferro. 

Em nossa análise, optamos por trabalhar com documentos oficiais e jornais da época, 

para podermos obter uma interpretação válida acerca dos acontecimentos que ocorriam dentro 

de nosso recorte. 

Sendo assim, não poderíamos abrir mão dos periódicos, pois eles se tornam 

indispensáveis à nossa pesquisa, ao ponto que divulgavam a opinião pública em relação às 

investidas do governo perante os acontecimentos em tempo presente. Todavia, é sempre válido, 

em sua análise, agir com ponderação para não adquirir nenhum partido político ou notícia 

tendenciosa que possam interferir na interpretação dos documentos. Conforme Tania Luca nos 

esclarece que: 

É indispensável a ida aos jornais, seja para obter dados de natureza econômica 

(câmbio, produção e preço) ou demográfica, seja para analisar múltiplos 

aspectos da vida social e política, sempre com resultados originais e postura 

muito distante da tão temida ingenuidade10. 

 
9 ALVES, Jorge Fernandes. Os Brasileiros: Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, Porto: FLUP, 1993, p. 

144. 
10 LUCA, Tania. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla Bassanezi (Org.). Fontes 

Históricas, 2011, p. 117. 
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Todavia, não podemos abrir mão dos estudos científicos produzidos acerca das 

imigrações no Pará. Dessa forma, podemos citar alguns autores e trabalhos elaborados que 

abordam a temática. 

 

1.1 Sentidos da teoria 

 

A problemática sobre o fluxo imigratório para a Amazônia, região norte do Brasil, na 

segunda metade do século XIX, tem sido objeto de estudo de vários pesquisadores em suas 

diversas áreas, uns mais antigos, outros mais recentes. 

Dentro de nossa pesquisa iremos discutir o processo imigratório em diferentes 

segmentos, a partir de reflexões teórico-metodológicas que irão permitir-nos visualizar a 

complexidade do processo de mobilidade de estrangeiros, dando ênfase ao caso dos portugueses 

que, segundo dados do censo de 187211, somavam o total de 4.463 imigrantes dentro da 

província paraense, chamando nossa atenção para este processo imigratório, em particular para 

os que se dirigiram à Zona Bragantina, nordeste da província do Pará. 

Dessa forma, considerando-se os debates que envolvem o conjunto de questões acerca 

dos programas de mobilidade para estrangeiros direcionados à Amazônia, é recorrente a 

utilização de trabalhos como a tese de doutoramento da historiadora Edilza Fontes, “Preferem-

se portugueses(as)”: Trabalho, cultura e movimento social em Belém do Pará (1885 - 1914), 

para compreender-se os elementos que justificam a criação de programas de atração de mão de 

obra estrangeira. 

Diante disso, é importante deixarmos registrado o grande contributo para esta 

dissertação, pois em sua obra dispomos de uma ampla explanação sobre o caso dos portugueses 

na província do Pará, salientando os projetos para os imigrantes, legislação e propaganda para 

a província, na segunda metade do século XIX. 

Acrescentamos o livro Um século de imigrações internacionais na Amazônia 

Brasileira (1850 - 1950), da professora Marília Ferreira Emmi, o qual nos direciona a uma gama 

muito rica e diversificada de trabalhos e fontes sobre os movimentos migratórios para a 

 
11 Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

file:///C:/Users/edson/Dropbox/Mestrado/Escritas/dezembro/biblioteca.ibge.gov.br/
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Amazônia durante um longo período. Emmi faz um apanhado histórico acerca das 

especificidades dos processos de migrações internacionais para a Amazônia, relacionando com 

as outras regiões do país, fazendo uma comparação das políticas e os meios providos aos 

imigrantes estrangeiros que buscaram no Brasil uma esperança de viver melhor. Por fim, a 

autora faz sua análise sobre o impacto social causado pelas migrações na província do Pará. 

Além dessas, podemos mencionar outras obras que trouxeram grandes contributos a 

esta dissertação, como a tese de doutoramento da professora Franciane Gama Lacerda, 

Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889 - 1916), a qual nos deu 

embasamento teórico sobre a questão do aproveitamento da mão de obra dos nordestinos que 

adentraram o Pará no final do século XIX, como se comportou  o governo perante o fluxo 

migratório para a província do Pará e o direcionamento para os campos de produção agrícola 

no interior do seu território. 

Acrescentamos ainda a tese de doutoramento de Francivaldo Alves Nunes como uma 

das obras de extrema relevância e que trouxeram grandes contributos a esta dissertação, 

nomeadamente: Sob o signo do moderno cultivo: Estado imperial e Agricultura na Amazônia. 

Esta nos ofereceu um grande conhecimento acerca das políticas de criação de núcleos agrícolas 

na Amazônia, questões acerca do aproveitamento do colono nacional e a modernização da 

agricultura na Amazônia. Todavia, podemos citar também sua dissertação de mestrado (2008), 

A Semente Da Colonização: Um estudo sobre a Colônia Agrícola Benevides (Pará, 1870 - 

1889), que nos deu embasamento sobre as políticas dentro dos núcleos, como eram distribuídos 

e reservados os lotes de terras para os imigrantes estrangeiros que aportaram em Belém na 

segunda metade do século XIX. 

Adiante, sobre a perspectiva da emigração portuguesa e as bases para o movimento de 

emigração para o Brasil, contamos com o trabalho de Jorge Fernandes Alves, em seu livro Os 

brasileiros: emigração e retorno no Porto Oitocentista, leitura indispensável para o 

entendimento do ponto de vista do emigrante português. Em sua obra publicada em 1994, Jorge 

Alves salienta as questões a respeito dos destinos desses imigrantes, a região de onde partiam 

e os contratos firmados com firmas e agentes da imigração para o Brasil. 

 Soma-se ao anterior o trabalho de Marco Antônio de Carvalho Bebendo Açaí, 

Comendo Bacalhau: Perfil e Práticas da Sociabilidade Lusa em Belém do Pará Entre Finais 
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do Século XIX e Início do Século XX, no qual nos oferece uma abordagem histórica 

contextualizando as e/imigrações portuguesas no Brasil, principalmente para o Pará. A partir 

disto, demonstra em sua pesquisa a conjuntura do governo paraense para com os imigrantes, 

explorando o panorama político, econômico e social. 

Portanto, nesta abordagem, é importante deixarmos claro nossas intenções de análise, 

para demonstrar o quanto o discurso de responsabilidade dos líderes da província do Pará tinha 

fundamental importância na tentativa de prosperar a economia agrícola e o desenvolvimento na 

Amazônia. Nesse aspecto, a partir das leituras da literatura e bibliografia disponíveis sobre o 

assunto, iremos analisar o processo de colonização dentro da região amazônica e verificar como 

foram realizadas as políticas e as decisões tomadas para atrair a imigração estrangeira. 
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2 “A IMIGRAÇÃO TRAZENDO BRAÇOS E OS HÁBITOS DO 

TRABALHO INTELIGENTE”: A COLONIZAÇÃO DA ZONA 

BRAGANTINA DO PARÁ 

 

Neste capítulo, iremos abordar o tema da imigração para a província do Pará12 na 

segunda metade do século XIX, de maneira a analisar o discurso dos líderes que estiveram à 

frente do governo da província, por meio dos relatórios apresentados à Assembleia Provincial 

do Pará13 e dos relatórios apresentados à Assembleia Geral Legislativa do Brasil. Nesse 

sentindo, é importante deixarmos claro já previamente a estrutura que constituía os cargos de 

autoridades nos estados do Império do Brasil. 

A partir da análise dos textos das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da 

Nação Portuguesa do ano de 1821, pudemos verificar a decisão e execução de um novo sistema 

de governo e administração, o qual já estava estabelecido na província de Pernambuco. Dessa 

forma, ficou reconhecida a necessidade de dar as mesmas e outras semelhantes providências a 

respeito de todas as demais subdivisões do território do Reino do Brasil. Onde antes se tinham 

governos independentes, após o decreto de 28 de fevereiro de 1821, formaram-se juntas 

provisórias de governo, as quais seriam compostas de sete membros naquelas províncias, que 

até então eram governadas por capitães e generais14. 

Após o decreto de 28 de fevereiro de 1821, o governo de cada província ficou 

confinado a um presidente nomeado pelo Poder Executivo, que poderia removê-lo, sempre que 

entendesse conveniente ao bom serviço do estado. Também havia em cada província uma 

assembleia legislativa na função de legislar sobre os negócios puramente provinciais ou 

imediatamente relativos a seus interesses peculiares15. 

Acrescentamos ainda que era atribuído às assembleias legislativas o papel de fixar as 

despesas provinciais, legislar sobre a instrução pública, decretar os impostos e meios para a 

receita provincial e municipal, e estabelecer meios para promover a prosperidade da província. 

 
12 Ver Anexo 1. 

13 Disponível em: http://www-apps.crl.edu 

14 Collecção de Legislação Portuguesa, ano de 1821, p. 124 (http://legislacaoregia.parlamento.pt/) 

15 PARÁ. Dados estatísticos e informações para os imigrantes. Publicados por ordem do Exmo. Sr. Conselheiro 

Tristão de Alencar Araripe Presidente da Província. 1886, p. 165. 

http://www-apps.crl.edu/
http://legislacaoregia.parlamento.pt/
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Sendo assim, voltamos nossa atenção a esses documentos com a finalidade de entender 

como foram pensadas as políticas para atrair e direcionar o imigrante vindo do exterior para os 

campos agrícolas. Somando-se a isso, as propagandas que eram publicadas em jornais e folhetos 

da época, com o intuito de chamar a atenção para as terras que o Pará tinha em abundância e 

estavam disponíveis ao bom colono, por meio de projetos para imigrantes: 

Para o desenvolvimento industrial do Brasil, é sem dúvida alguma a imigração 

o meio mais eficaz que temos; isto não precisa de demonstração, pois está na 

consciência pública, e é assunto de que se tem ocupado constantemente a 

imprensa do país16. 

Notícias como a citada acima, enaltecendo o desejo de desenvolver o território do 

Brasil com mão de obra estrangeira, estavam estampadas com certa frequência em diversos 

periódicos, os quais iremos analisar no desenvolvimento dentro de nosso recorte cronológico. 

Todavia, entraremos em discussões que perpassarão as dificuldades encontradas em 

atrair de forma espontânea os imigrantes e direcioná-los ao lugar destinado. Também 

apresentaremos um breve panorama das migrações dentro da província, de modo a salientar o 

caso da tentativa de inserção em massa da imigração norte-americana, analisando o contexto e 

o insucesso parcial por parte das políticas que foram criadas para este tipo de mudança social, 

que aconteceram dentro do território paraense, como a transição da mão de obra escrava para a 

livre e assalariada. 

Discutiremos o estado da economia na Amazônia no século XVIII e sua transição para 

o século XIX, fazendo uma análise dos diferentes ciclos econômicos comportados pela região 

na passagem dos séculos. A partir disto, vamos abordar como o ciclo da borracha ocasionou 

um impulso para a entrada de imigrantes na província e a criação de núcleos coloniais nos 

arredores de Belém para esses “novos habitantes”, que estavam em busca de riquezas em 

território paraense. 

Durante a década de 1870, o governo da província do Pará investiu em políticas para 

atrair imigrantes de diversas nacionalidades como portugueses, espanhóis, ingleses italianos, 

sírios e libaneses que estivessem em busca de terras, para suprir a falta de braços para o 

 
16 Jornal do Pará: Órgão Official. Belém do Pará, 5 de dezembro de 1867, p. 1. 
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trabalhos que o êxodo ocasionado pela busca de riquezas por meio da extração da borracha 

estava gerando na economia agrícola do estado17. 

 

 

2.1 “Muitas vezes tentada e sempre de resultados desanimadores”: os 

projetos imigrantistas no século XIX 

 

Tratando de colonização não devo 

concluir sem lembrar-vos a necessidade 

de promover a immigração para esta 

província como o único meio formal-a 

mais promptamente e como um dos 

primeiros recursos de sua prosperidade 

futura18. 

 

Em meados da década de 1870, a província do Pará vivenciava de maneira profunda 

as dificuldades da falta de trabalhadores para os campos de produção agrícola, os quais tinham 

como finalidade prover alimentos para gerar lucro e subsídio ao estado. Essa crise, por assim 

dizer, acabara por desencadear uma série de problemas a serem sanados pelos líderes da 

província, e, ao passo que se passavam os anos, podemos notar os mesmos problemas 

persistindo dentro do território paraense: faltava mão de obra e renda para o Estado. 

Ao examinarmos os relatórios provinciais correspondentes ao período investigado, 

pudemos verificar o otimismo e também as frustrações dos presidentes responsáveis pela 

província do Pará para com a chegada de novos colonos vindos do exterior: 

Muitas vezes tentada e sempre de resultados desanimadores, entendo não 

obstante, que a par da colonização nacional, segundo as ideias já expendidas, 

insistir e trabalhar muito para que se estabeleça e conserve-se uma corrente de 

emigração, que nos traga braços e indústrias (Sic)19. 

 
17 EMMI, Marília Ferreira. Um século de imigrações internacionais na Amazônia brasileira (1850-1950), 1ª 

edição, Pará: 2013, p. 31. 

18 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17.a legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 

19 PARÁ. Relatório passando a administração da mesa ao 4º Vice-presidente, doutor Abel Graça no dia 17 de 

abril de 1870. 1870, p. 29. 
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Em outras palavras, a imigração espontânea para a província do Pará, até certa altura, 

não teria apresentado bons resultados, nem se aproximava do esperado para a economia do 

estado. Dessa forma, é possível verificar que o governo desta província estaria disposto a 

investir em políticas atrativas para tentar inserir o colono estrangeiro e direcioná-lo a campos 

de produção agrícola dentro do território paraense. Para isso, usava-se um discurso sempre 

exaltando as qualidades da província, para que chamasse a atenção de trabalhadores para o 

campo, como podemos verificar na fala do presidente da província do Pará, João Alfredo Corrêa 

de Oliveira20, com relação à Emigração Estrangeira: 

A província do Pará, grande, imensa. Como é, tendo tudo para tornar-se um 

país felicíssimo e faltando-lhe somente população e trabalho em número e 
grau correspondentes aos seus recursos naturais, não é só uma das províncias, 

que mais carecem dessa emigração, mas também é talvez a que mais larga 

remuneração promete ao colono (Sic)21. 

Soma-se a isto o fator da localização onde se instalariam os colonos que adentrassem 

na província, advindos das políticas e propagandas de atração para imigrantes. Estes seriam 

alocados próximo à capital do estado, Belém, onde estariam bem assistidos pelo governo, que, 

por determinado período, proveria recursos para ajudar nas tarefas que desempenhariam em seu 

núcleo ou lote de terra que lhe era assegurado. Como podemos perceber pela fala de João 

Alfredo Corrêa de Oliveira22, referindo-se à pequena população de colonos instalados aos 

arredores da capital da província: “Para aqui afluem os estrangeiros que têm sido importados 

como colonos, aqui ficam e ganham a vida muito comodamente”23. 

A escolha pelo trabalhador do campo vindo do exterior pelas autoridades da província 

do Pará foi feita de maneira que houvesse uma mudança de mão de obra escrava para um novo 

sistema assalariado, em decorrência do fim do sistema de trabalho escravo que se encaminhava 

no Brasil. 

Na visão da escritora Emmi, esta transição de mão de obra escrava para os colonos 

assalariados era necessária e tinha como papel “servir o mercado brasileiro de trabalhadores 

 
20 Presidente da província do Pará que esteve à frente do governo entre 2 de dezembro de 1869 a 17 de abril de 

1870. 

21 PARÁ. Relatório passando a administração da mesa ao 4º Vice-presidente, doutor Abel Graça no dia 17 de 

abril de 1870. 1870, p. 29. 

22 Presidente da Província do Pará entre 2 de dezembro de 1869 a 17 de abril de 1870. 

23 PARÁ. Relatório passando a administração da mesa ao 4º Vice-presidente, doutor Abel Graça no dia 17 de 

abril de 1870. 1870, p. 29. 
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assalariados” 24, levando assim à substituição da mão de obra escrava pela de trabalhadores 

livres. 

Este modelo de transição de mão de obra era inspirado no que se tinha nas fazendas 

produtoras de café da região do Vale do Paraíba e oeste de São Paulo. Esses fazendeiros já 

usavam a mão de obra de imigrantes e de trabalhadores nacionais. Na cidade, o trabalho servil 

já havia sido substituído pelo livre e no campo estava ocorrendo o mesmo, ainda que de forma 

mais lenta25. 

De acordo com Hall, vemos e podemos comparar o caso dos fazendeiros paulistas, 

que, na ausência de uma reserva de mão de obra local disponível, teve como solução recorrer 

ao uso da força de trabalho dos imigrantes. Em outras palavras, mais do que encontrar uma 

nova fonte de mão de obra para os serviços do campo, exemplo citado pelo autor, era necessário 

“organizar e controlar com eficiência o trabalho livre” 26. 

É relatado por Smith Júnior e Garvão que também estava na consciência dos líderes 

provinciais a questão da escravidão dentro do território paraense, que era algo a se superar, e 

este tipo de assunto já ocupava as páginas dos relatórios e jornais nas décadas que antecederam 

a abolição da escravatura no Brasil: 

Com o discurso de que algo deveria ser feito diante da momentânea crise de 

culpa da sociedade diante da escravidão que por anos perdurou no Brasil, o 

Presidente de Província Rego Barros propôs em seu Relatório uma negociação 

para introduzir 100 colonos portugueses na Província para colonizar e realizar 

trabalhos agrícolas em colônias locais27. 

O jornal Liberal do Pará, no dia 7 de agosto de 1875, publicou uma matéria 

enaltecendo a necessidade de substituir a mão de obra escrava na província, em particular dentro 

dos núcleos agrícolas. “Não há nem podem haver duas opiniões sobre a necessidade 

urgentíssima de fazer substituir por braços livres o trabalho forçado e inteligente do escravo”28. 

 
24 EMMI, 2013, p. 28. 

25 COSTA, Emília Viotti da. Da senzala à colônia, 5ª edição, São Paulo: 2010, p. 260. 

26 STOLCK, Verena; HALL, Michael. A introdução do trabalho livre nas fazendas de café de São Paulo. In: 

Revista brasileira de História, 1984, p. 81. 

27 SMITH JÚNIOR; GARVÃO. Economia e política na Amazônia brasileira (Séculos XIX e XX). In: Revista 

de Estudos Amazônicos, 2013, pp. 165-166. 

28 O Liberal do Pará: Jornal Político, Comercial e Noticioso. Belém do Pará, 7 de agosto de 1875, p. 1. 
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No entanto, podemos notar como já havia, em meados do início do século XIX, uma 

tentativa de política de inserção de imigrantes estrangeiros para a substituição de mão de obra 

escrava no Brasil, ainda nos finais do período colonial, conforme descrito por Alves: 

A atracção de população europeia ao Brasil por incentivo do Estado começa a 

verificar-se ainda um pouco antes da independência (1822). Reconhece-se, 

então, a fraca implantação de população europeia e a existência de um 

problema geral de povoamento. Por outro lado, surgem os primeiros indícios 

do fim da escravatura, impondo a necessidade de garantir o abastecimento de 

mão-de-obra necessária ao processo económico29. 

Em respeito a isso, Carlos Araújo, em seu livro, chama-nos a atenção para outra data 

de início da promoção de importar colonos do estrangeiro para trabalhar nos campos do Brasil, 

a partir do momento que o governo passa oferecer facilidades em adquirir terras em território 

brasileiro, quando afirma que “a imigração no Brasil começou, oficialmente, em novembro de 

1808, quando D. João VI promulgou a lei que permitia a posse de terras por estrangeiros”30. 

Na leitura da obra de Lucia Lippi Oliveira, podemos verificar que “no Brasil do século 

XIX, a política de imigração visava a atrair estrangeiros para povoar e colonizar os vazios 

demográficos, o que permitiria a posse do território e a produção de riquezas”31. 

Não obstante, ao passo que iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 

imigrantes no Pará e aprofundar nossa análise com ênfase no caso dos portugueses, analisando 

as propagandas que para eles foram feitas. Sendo assim, faz-se necessário, brevemente, situar 

o contexto das imigrações dentro da província do Pará no século XIX. Nesse aspecto, podemos 

salientar as tentativas de colonização em território paraense no período anterior ao nosso 

recorte. 

Acerca disso, podemos citar o caso das colônias militares durante a década de 1850, 

promovidas por líderes provinciais e tendo como objetivo a indústria agrícola, principalmente 

o cultivo da cana de açúcar. A primeira notícia que temos sobre a criação de espaços 

organizados e reservados para a introdução de colonos imigrantes na região da província do 

Pará é de 1853, com a finalidade de promover o crescimento econômico do estado e preencher 

espaços de forma organizada em núcleos, ao redor de Belém. 

 
29 ALVES, 1993, p. 144. 

30 ARAÚJO, Carlos. A Grande História: A mais ampla narrativa sobre as origens de Castanhal, 2ª edição, Pará: 

2013, p. 97. 

31 OLIVEIRA, Lúcia. O Brasil dos imigrantes, 2ª edição, Rio de Janeiro: 2002, p. 13. 
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No entanto, podemos colocar em evidência que esta política de colonizar por meio da 

inserção do imigrante em um pedaço de terra reservado à agricultura já tivera sido tentada na 

Região Sul, como foi no caso dos alemães no Rio Grande do Sul, que tiveram a propriedade da 

terra em território brasileiro garantida pelo artigo 16 da lei nº 514 de 28 de outubro de 1848. 

Porém, “nessa política que foi francamente direcionada para o sul do Brasil, as províncias do 

norte não figuravam entre as opções para a entrada de estrangeiros”32. 

Na Região Norte do Brasil: 

Os primeiros passos da migração estrangeira de forma organizada ocorreram 

lentamente ainda no século XIX, nos anos de 1855. Mas algo já se podia 

afirmar naquele momento: desse movimento ocorrido nem todos os imigrantes 

estrangeiros que vieram para o Brasil no século XIX tinham apenas a 

agricultura como principal objetivo de trabalho, mas também o comércio e 

outros ramos33. 

Também na década de 1850, destacamos a figura do presidente provincial Sebastião 

do Rego Barros34, que esteve à frente da proposta de incentivar a inserção de imigrantes nas 

colônias da província paraense e um dos responsáveis pela criação de um caixa especial 

reservada à política de promover a imigração europeia na região: 

Em virtude da promulgação da Lei provincial nº 226 de 15 de dezembro de 

1853, que criava no tesouro público uma caixa destinada a adiantar recursos 

para empresas que se propusesse introduzir colonos para os seus trabalhos e 

estabelecimentos agrícolas35. 

Todavia, a partir das ideias de Ernesto Cruz, verificamos que no ano de 1854 a 

Assembleia Legislativa aprovou uma nova resolução, a de N.º 263, aumentando para 48 contos 

de réis anuais a verba destinada a promover a imigração de europeus, cuja preferência era pelos 

oriundos de Portugal e Espanha36. 

 
32 EMMI, Marília. Raízes Italianas no desenvolvimento da Amazônia (1870-1950): Pioneirismo Econômico e 

Identidade, Belém: UFPA, 2007, p. 84. 

33 SMITH JÚNIOR; GARVÃO. 2013, p. 166. 

34 Presidente da Província do Pará entre 15 de outubro de 1853 a 14 de maio de 1855, nomeado por meio de carta 

imperial. Foi um dos principais nomes responsáveis por facilitar a introdução de colonos estrangeiros para dentro 

da província do Pará. 

35 NUNES, Francivaldo. Sob o signo do moderno cultivo: Estado imperial e Agricultura na Amazônia, Belém: 

UFPA, 2011, p. 342. 

36 CRUZ, 1955, p. 55. 
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Utilizando-se da lei promulgada com o intuito de promover a imigração estrangeira na 

década de 1850 dentro da província paraense, os líderes provinciais trataram de aproveitar o 

orçamento do estado para criar as Colônias Militares37. 

De início a migração portuguesa pareceu ser a mais adequada, visto que 

existiam características que aproximavam um país do outro, a mais importante 

era o idioma. Cada vez mais se tornava comum a prática do recrutamento, 
contratos para introduzir imigrantes na Amazônia eram cada vez mais 

frequentes38. 

Ainda na obra de Ernesto Cruz, podemos conferir a presença de registros sobre as 

bases dos contratos que o governo comprometia-se em oferecer para os imigrantes estrangeiros, 

sendo fundamental para o entendimento do tamanho do esforço que era empregado para a 

atração dessa mão de obra para os campos de produção agrícola, neste caso, as colônias 

militares. 

O governo da província do Pará comprometeu-se em dispor: 

I.  Passagens e comedorias gratuitas, e sem retribuição alguma para todos os 

imigrantes. 

II. Na escolha dos colonos serão atendidos a idade, moralidade e o estado de 

saúde, sendo a preferência pelos moços, os morigerados e os sadios39. 

Sobre isso, o autor Francivaldo Nunes reforça a ideia de que preferia-se os estrangeiros 

advindos de Portugal e Espanha, “pois estes, nas afirmações das autoridades provinciais, 

falavam o mesmo idioma dos brasileiros, o que facilitaria a adaptação ao novo território”40. 

O caso mais famoso destas colônias agrícolas na década de 1850 foi o da colônia Nossa 

Senhora do Ó41. Situada na Ilha das Onças, foi fundada sob o comando do coronel José do Ó 

 
37 As colônias militares foi um plano de governo criadas com intuito de, em um primeiro momento, abrigar colonos 

vindos do exterior, facilitando sua entrada em território brasileiro. Posteriormente, estas colônias de abrigo para 

estrangeiros serviram para manter a ordem dentro do estado, levando em conta a localização de algumas que 

estavam próximas a zonas de desordem, mudando assim seu objetivo, que a priori era fornecer mão de obra para 

economia da província. Esta mudança de postura foi uma das causas de sua falência como política de colonização. 

38 SMITH JÚNIOR; GARVÃO. 2013, p. 166. 

39 CRUZ, 1955, p. 55. 

40 NUNES, 2011, p. 42. 

41 Esta também teve um periódico com o nome “O colono de nossa senhora do Ó: Encyclopedia popular de 

agricultura, indústria, comércio, navegação e artes mechanicas (PA), que circulou na província durantes os anos 

de 1856 a 1857 e trazia notícias sobre a colônia militar e acontecimentos do Estado. 
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de Almeida, em 1855 quando “adquiriu o Engenho Boa Vista, propriedade de Julia Martinha 

de Vilhena, fronteiro a capital da província, Belém”42. 

Marília Ferreira Emmi esclarece que: 

A colônia de Nossa Senhora do Ó foi criada em 1853 pelo coronel José Ó de 

Almeida, em terras do engenho Boa Vista, localizado na ilha das Onças, para 

a qual foram levados 47 estrangeiros de várias nacionalidades e 160 

brasileiros. Como resultado da falta de adaptação às condições geográficas da 

colônia, registraram-se mortes e fugas de colonos; essa colônia desapareceu 

em 185843. 

Percebemos o quão grandioso era o desejo de colonizar as terras paraenses com 

imigrantes estrangeiros, demonstrado nos relatórios pelos presidentes que ocuparam o cargo. 

No entanto, em um primeiro momento, o abastecimento de mão de obra foi ocupado por 

famílias nacionais originárias da província do Pará. 

No jornal da colônia agrícola de Nossa Senhora do Ó, sempre em sua primeira página 

era possível localizar uma figura feminina relacionada a agricultura44. 

 

 

 
42 MUNIZ, 1916, p. 26. 

43 EMMI, 2007, p. 86. 

44 O Colono de Nossa Senhora do Ó: Encyclopedia popular de agricultura, indústria, comercio, navegação e artes 

mecânicas. Belém do Pará, 1 de dezembro de 1856, p. 1. 

Imagem 1 – figura feminina estampada na capa de todas edições do Jornal. 

Jornal O Colono de Nossa Senhora do Ó. Belém do Pará, 1856, p. 1. 
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Esta imagem estava sempre acompanhada de uma mensagem no idioma francês: “je 

veux concourir, dans la mesure de mes force, au bonheur de mes citoyens”45, demonstrando 

entusiasmo, como forma de passar uma mensagem aos colonos instalados no núcleo 

agropecuário. 

Segundo Francivaldo Nunes, o entusiasmo “ficaria por conta do que se propunha este 

periódico, que não se limitaria a orientar os agricultores sobre as novas técnicas de plantio”46, 

mas também levar para outras localidades as informações e notícias sobre a colônia agrícola, 

assim: 

O diferencial ficaria, portanto, em apresentar, principalmente aos agricultores 

da região, as novas experiências de cultivo desenvolvidas na colônia Nossa 

Senhora do Ó, construída com o propósito de ser um espaço de 

experimentação de novas técnicas de cultivo, ou como se dizia na época 

“laboratório dos agricultores47. 

No ano de 1858 o Jornal Gazeta Official publicou uma notícia elucidando que não 

faltariam esforços das partes governamentais para que o futuro da colônia fosse assegurado: 

Dito – Ao 1º secretário da assembleia legislativa provincial. De ordem do S. 

Exc. O sr. Vice-Presidente da provinia, remeto a v.s, os inclusos documentos 

que à respeito da colônia de N.S. do Ó forão apresentados pelo seu 

proprietário; as bazes do contracto para a introdução de colonos livres para o 

mesmo estabelecimento, os requerimentos apresentados por outros 

empresários sobre o mesmo assumpto, e as bases dadas pela Presidencia para 

os empréstimos que se lhes fizeram, icando dete modo satisfeita a requisição 

da assemblea legislativa provincial (Sic)48. 

 Por outro lado, no ano de 1862, em fala à Assembleia Legislativa, o presidente 

provincial Francisco de Araújo Brusque49 demonstrou lamento e o resultado insatisfatório 

atingido pelas políticas em relação às colônias agrícolas: 

A Colônia de N. S do Ó, formada de família nacionais e situada na ilha das 
onças em frente desta cidade, não medrou, e acha-se hoje reduzida a um 

 
45 Traduzido pelo autor: “Eu quero competir, na medida da minha força, com a felicidade dos meus cidadãos”. 

46 NUNES, 2011, p. 15. 

47 Ibidem, 2011, pp. 15-16. 

48 Gazeta Official. Belém do Pará, 14 de setembro de 1858, p. 2. 

49 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 11 de julho de 1861 a 1º de novembro de 1863. 
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pequeno número de indivíduos entregues a si mesmos. (...) Diversas 

circunstâncias concorrerão, como sabeis, para o seu aniquilamento50. 

E concluiu que a “agricultura nesta província (Pará), ainda estava em grande atraso”51. 

Acerca da colônia supracitada, Smith Júnior e Garvão apontam alguns problemas que 

ocorriam para o insucesso das políticas públicas dentro do núcleo, já que nos primeiros anos de 

sua existência ela enfrentou grandes dificuldades com relação a sua estrutura física, por conta 

da localidade onde estava situada: 

Já em processo de colonização iniciada, mas com certos problemas estruturais. 

Em virtude de não ser uma terra adequada para o plantio, os alagamentos eram 

constantes, visto que havia proximidade muito grande com o rio. A falta 

saneamento adequado ocasionava sérios problemas de saúde para a população 

local52. 

O presidente provincial Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque acrescentou também 

que “a má escolha do terreno e as grandes despesas, com que foi concebido o seu plano de 

fundação, obrigarão o seu incansável empresário no fim de algum tempo a abandonar tão 

generoso pensamento (Sic)53. 

Até o ano de 1857, a província do Pará contava com três (3) colônias militares a cargo 

da administração geral, e uma industrial de que é proprietário o Senhor José do Ó de Almeida54. 

As (Colônias) militares são: de Óbidos, a margem esquerda do rio Amazonas; de Araguaya, a 

margem esquerda do rio deste nome; e de Pedro Segundo, a margem esquerda do rio 

Araguary55. 

Na obra de Palma Muniz encontramos o seguinte esclarecimento acerca desse assunto: 

“depois do nullo resultado das colônias militares e do ensaio de colonização particular, 

 
50 PARÁ. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará da primeira sessão da XIII 

Legislatura pelo Exm. º Senhor. Presidente da província Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque em 1º de 

setembro de 1862. 1862, p. 10. 

51 PARÁ. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará da primeira sessão da XIII 

Legislatura pelo Exm. º Senhor. Presidente da província Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque em 1º de 

setembro de 1862. 1862, p. 34. 

52 SMITH JÚNIOR; GARVÃO. 2013, p. 169. 

53 PARÁ. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará da primeira sessão da XIII 

Legislatura pelo Exm. º Senhor. Presidente da província Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque em 1º de 

setembro de 1862. 1862, p. 10. 

54 PARÁ. Relatório apresentado ao Illm.º e Exm.º Senhor Doutor João da Silva Carrão, no ato de ser empossado 

da presidência da Província do Pará por Henrique de Beaurepaire Rohan. 1857, p. 7. 

55 PARÁ. Relatório apresentado ao Illm.º e Exm.º Senhor Doutor João da Silva Carrão, no ato de ser empossado 

da presidência da Província do Pará por Henrique de Beaurepaire Rohan. 1857, p. 7. 
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promovido pelo Sr. José do Ó de Almeida na ilha das onças, temos que entrar na apreciação 

dos esforços tentados pelo governo geral” (Sic)56. 

Este episódio acerca das colônias militares apresentado acima não foi o único nem 

exclusivo. No entanto, há de se ter ênfase, pois é colocado de maneira que foi o de que mais se 

esperava extrair algo lucrativo pelos incentivos e investimentos das partes governamentais, 

tanto do Império como do governo local da província. 

Em adição, devido ao ocorrido à colônia militar citada a cima, volta-se novamente a 

atenção dos líderes provinciais para o estrangeiro, para o colono imigrante, direcionando-o aos 

campos de produção agrícola, já que o escravo estava tornando-se “um produto” caro para se 

manter dentro do estado. 

Sendo assim, as políticas para admiti-los como trabalhadores livres só aumentavam no 

âmbito das legislações feitas pelo Governo-Geral do Brasil. Dentre essas leis, “destaca-se a Lei 

Euzébio de Queiroz (1850), que proibia a entrada de escravizados no Brasil, e a Lei do Ventre 

Livre (1871), que teve como principal consequência o envelhecimento dos escravizados e sua 

desvalorização enquanto força de trabalho”57. 

O presidente da província no ano de 1872, Dr. Abel Graça58, evidencia seu argumento 

sobre a Lei N. º 2:040 de 28 de setembro de 1871, que decretou que ninguém mais nasceria 

escravo no Brasil, e a fala do líder provincial diz que essa lei veio satisfazer uma das mais 

importantes reformas ao país, e isso seria um grande incentivo para o trabalho assalariado nas 

províncias59. 

Em adição, em relatório daquele mesmo ano, o presidente provincial naquela altura 

concluiu dizendo que era motivo de alegria para a província a conquista pacífica e gloriosa da 

sociedade em facilitar as imigrações, que “tantas vezes tentadas entre nós sem os bons 

resultados que eram de esperar”60. 

 
56 MUNIZ, 1916, p. 29. 

57 COSTA, 2010, p. 260. 

58 Este esteve à frente da presidência da província do Pará entre os anos de 1871 a 1872, segundo constatado nos 

relatórios provinciais analisados. 

59 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão da 18.A Legislatura Em 

15 De Fevereiro De 1872 Pelo Presidente da Província, Dr. Abel Graça. 1872, p. 56. 

60 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão da 18.A Legislatura Em 

15 De Fevereiro De 1872 Pelo Presidente da Província, Dr. Abel Graça. 1872, p. 56. 
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Pudemos ver anteriormente o número de portugueses que adentraram o Pará nos anos 

de 1872, constatado por meio do censo do mesmo ano. Sendo assim, na tabela abaixo, 

apresentamos dados sobre a província de origem dos portugueses que emigraram para o Pará 

nos anos de 1858 a 1860: 

 

Província Número absoluto % 

Douro 263 37,63 

Minho 241 34,48 

Beira Alta 50 7,15 

Estremadura 48 6,86 

Beira Baixa 48 6,86 

Trás-os-Montes 23 3,30 

Açores 12 1,72 

Algarve 1 0,14 

Moçambique 1 0,14 

Sem informação 12 1,72 

Total 699 100 

  

 

Todavia, há de ser mencionado também o malogro da imigração norte-americana na 

Amazônia, na década de 1860, promovido por autoridades da província do Pará, o Ministério 

da Agricultura e o agenciador da imigração Major Warren Lansford Hastings. 

Araújo faz menção a esta colônia de Santarém61 aberta pelo governo provincial em 

parceria com o Ministério da Agricultura, na década de 1860, pois que, segundo o autor, existe 

referência a uma colônia estrangeira apenas como projeto plenamente realizado em toda a 

história do Pará: a de Santarém, mas: 

segundo anotações dos governantes da época, faltaram condições financeiras 

para implantar e manter um empreendimento como aquele, de enormes 

dimensões projetadas62. 

 
61 Localizada a cerca de 800 km das metrópoles da Amazônia (Manaus e Belém), ficou conhecida poeticamente 

como "Pérola do Tapajós. 

62 ARAÚJO, 2013, p. 97. 

Fonte: Grêmio Literário português do Pará. Livros de Habilitações: (1858-1860) In: EMMI, 

2013, p. 47.  
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A respeito disso, Emmi acrescenta que a colônia criada nas proximidades de Santarém, 

viabilizada pelo contrato celebrado em 1866 com o agente de imigração norte-americano 

Lansford Warson Hastings, teve de ser interrompida e esteve estagnada por bastante tempo. O 

motivo foi o falecimento do agente:  

Com a morte de Hastings no final do mesmo ano, a colônia foi declarada 

extinta, embora fosse garantido aos colonos seus direitos aos lotes que 

ocupavam. Ainda em Santarém, houve a tentativa de criação de uma colônia 

agrícola em 1871, para a qual teriam vindo 18 ingleses63. 

A ênfase nesta colônia de norte-americanos localizados no interior do Pará dá-se 

primeiramente pelo motivo de infraestrutura que o governo provincial, em parceria com o 

finado Major Hastings, teve de fazer para que fossem introduzidos muitos colonos nessas áreas. 

No entanto, como já mencionado anteriormente, a colônia não tivera êxito total como acertado 

entre o governo provincial e o major, o qual fazia a travessia dos colonos da América do Norte 

para a América do Sul.  Por conta de sua morte no ano de 1866, de maneira trágica, os negócios 

tiveram que ser interrompidos. 

Entretanto, o governo da província do Pará, em nome de Abel Graça, em 1871, expeliu 

uma nota de agradecimento ao major e votos de prosperidade aos colonos que ficaram em 

território paraense: 

Faço votos pela prosperidade desta colônia e pela vinda contínua de 

imigrantes como estes, que sabem, promovendo seus próprios interesses, ser 

uteis a si mesmos e ao país em que se estabelecem64. 

É importante deixar claro que estes norte-americanos, em sua maioria advindos dos 

estados do Sul, estavam a buscar terras em território brasileiro por consequência das revoltas 

ocorridas em territórios do Sul da América do Norte. Acontecimento que ficou conhecido como 

“A Guerra de Secessão” ou “Guerra Civil Americana”, que dividiu os Estados Unidos entre os 

anos de 1861 e 1865, que ficou marcado pela derrota dos Estados do Sul, Estados Confederados. 

Sendo assim, é importante fazermos uma breve contextualização sobre a presença 

norte-americana na Amazônia, para melhor compreensão deste caso específico, pois, com “a 

 
63 EMMI, 2007, p. 86. 

64 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 36. 
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derrota dos confederados na guerra civil parece ser uma importante razão para o grande fluxo 

migratório de norte-americanos para outras áreas e países da América”65. 

O estudo feito por Letícia Aguiar sobre o caso dos imigrantes sulistas norte-americanos 

elucida a forma com que a guerra civil os obrigou a buscar novos ares, pois: 

Os “sulistas” ou “ex-confederados” estavam desolados após o final da Guerra 

Civil. As humilhações e privações a que foram submetidos no período da 

Reconstrução os teriam motivado a emigrar. Seria, portanto, a emigração de 

sulistas ex-confederados derrotados. Claro que nem todos que emigraram 

eram de fato sulistas e ex-confederados; muitos aproveitaram as facilidades 

oferecidas e embarcaram nessa aventura66. 

Em soma ao que foi dito anteriormente, Francivaldo Nunes trata o assunto com uma 

ótica direcionada às mobilidades para a Amazônia. Sendo assim, esclarece que: 

pouco após a Guerra de Secessão, quando se criava a expectativa de uma 

grande corrente de imigração para o Brasil no Sul dos Estados Unidos, por 

conta dos desdobramentos desse conflito. No caso, Major Lansford Warson 

Hastings foi quem promoveu a introdução de americanos na Amazônia, que 

não teria ultrapassado, porém de 160 a 200 imigrantes. Estes foram assentados 

a alguns quilômetros da cidade de Santarém, Oeste do Pará, construindo a 

colônia do Bom Gosto, entre 1866 e 186767. 

Em contrapartida, Célio Silva comenta que os confederados não estabeleceram uma 

corrente de imigração espontânea, pois os que vieram não estavam dispostos a trabalhar na 

lavoura comercial dos grandes latifundiários, situação que mudou após o desfecho da Guerra 

Civil Norte-Americana, visto que, segundo o autor, “o maior afluxo no Brasil ocorre justamente 

nos anos imediatamente posteriores ao final da guerra em 1865”68. 

Santarém, citada anteriormente, é a cidade para onde os imigrantes norte-americanos 

deveriam ser direcionados, e de certo modo foram. Porém, novamente a expectativa não foi 

atingida para o que era esperado em torno desse processo de implantação de colonos 

estrangeiros na Amazônia. 

 
65 AGUIAR, Letícia. Imigrantes Norte-Americanos no Brasil: Mito e realidade, o caso de Santa Bárbara, São 

Paulo: UNICAMP, 2009, p. 4. 

66 Ibidem, 2009, p. 4. 

67 NUNES, 2011, pp. 341-342. 

68 SILVA, Célio. Quando mundos colidem: A imigração confederada para o Brasil (1865-1932), São Paulo: 

UNICAMP, 2007, p. 13. 
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Do ponto de vista de Carlos Araújo, “a colonização ao sul deu certo. Uma campanha 

para a fixação de estrangeiros em solo paraense, também poderia ter sucesso. Mas, fracassou”69. 

Soma-se a isso a ideia de Caio Prado Júnior, ao dizer que: “A Amazônia ficou, neste sentido, 

muito atrás das demais regiões ocupadas e colonizadas do território brasileiro”70. 

Em consequência disso, vê-se presente nos relatórios provinciais sempre a condição 

de criar projetos voltados à instalação de imigrantes estrangeiros que tenham interesse pelos 

lotes de terra oferecidos pelo governo, para que os colonos pudessem produzir e zelar pela 

propriedade. 

Em relatório apresentado à Assembleia Geral Legislativa71 em 1866, o senhor Manoel 

Pinto de Souza Dantas, então Ministro e Secretário de Estado dos negócios da agricultura, 

comércio e obras públicas, proferiu um comunicado em prol da colonização nas províncias 

afirmando que “o governo imperial não tem poupado meios para dar á colonização todo o 

necessário desenvolvimento e as medidas indirectas que devem conduzir ao fim desejado tem 

sido activamente auxiliadas por medidas directas” (Sic)72. 

Dessa forma, é definido, ainda em 1866, que os colonos vindos do exterior com o 

objetivo de contribuir para a província de recebimento estariam alocados em zonas de fácil 

escoação de mercadorias, próximo às grandes bacias hidrográficas que banham o território, 

enquadrando-se no que se chamou de primeira categoria pelo Ministério da Agricultura: 

Na primeira categoria devem ser classificados a medição e demarcação de 

terras de domínio nacional em lugares accommodados ao mais fácil 

estabelecimento dos colonos e á mais prompta sahida dos produtos do seu 

trabalho, as quais são taxadas pelo preço mínimo da lei, deduzidas as despesas 

respectivas (Sic)73. 

Também são assegurados, nesta altura, os direitos de reconhecimento para o imigrante 

laborioso advindo do exterior, como a “carta de naturalização, cuidados higiênicos, precauções 

 
69 ARAÚJO, 2013, p. 97. 

70 PRADO JÚNIOR, Caio. História Econômica do Brasil, 26ª edição, São Paulo: 1981, p. 51. 

71 Disponível em http://www-apps.crl.edu 

72 BRASIL. Relatório do anno de 1866 apresentado a assembleia geral legislativa na 1ª sessão da 13ª legislatura. 

1866, p. 70. 

73 BRASIL. Relatório do anno de 1866 apresentado a assembleia geral legislativa na 1ª sessão da 13ª legislatura. 

1866, p. 70. 

http://www-apps.crl.edu/
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sanitárias, subsídios para sua alimentação até que possa colher da terra fecundada pelo seu 

trabalho os frutos esperados e os direitos civis e religiosos”74. 

Estes, assegurados pelo Estado Nacional, como podemos notar em matéria do Jornal 

Diário de Belém de 1868: “Os imigrantes naturalizados cidadãos americanos deverão gozar no 

estrangeiro os mesmos direitos que os nascidos nos Estados-Unidos”75. 

 Na fala registrada nos relatórios dos líderes da província consta que o único meio de 

formar um estado maior e mais rico na Região Norte do Brasil é promovendo a imigração em 

massa, pois só por meio desta a província pode prosperar, como podemos notar na fala do 

presidente provincial Dr. Abel Graça em 1871: 

A immigração trazendo os braços e os hábitos do trabalho intelligente, 

desenvolverá os elementos naturaes de riqueza e fará surgir a agricultura quasi 

moribunda entre nós76.  

Na perspectiva de Edilza Fontes, “seria pela imigração estrangeira que o trabalho 

inteligente e a riqueza chegariam ao Pará”77. Adiante, na leitura da obra da mesma autora, é 

ressaltada a crise econômica que o Pará vivenciava na segunda metade do século XIX, e nos é 

mostrado que a elite política do Grão-Pará “pretendia ver solucionada a questão da falta de 

braços pela constituição de um mercado de trabalho número, disciplinado e dependente” 78. 

A ideia da autora citada acima torna-se ainda mais evidente quando analisamos o 

relatório de 1871, na fala do presidente provincial, quando ele salienta que, com a imigração, a 

província tinha tudo a ganhar e nada perder. No entanto, sem ela será difícil ganhar alguma 

coisa e, “pelo menos, perdemos muito tempo e em economia pública como em economia 

privada o tempo é um capital valioso, cuja perda é sempre irreparável”, completou Abel Graça79. 

 
74 BRASIL. Relatório do anno de 1866 apresentado a assembleia geral legislativa na 1ª sessão da 13ª legislatura. 

1866, p. 70. 

75 Diário de Belém: Folha política, noticiosa e comercial (PA) 1868 a 1889. Belém do Pará, 22 de agosto de 1868, 

p. 2. 

76 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 

77 FONTES, Edilza. “Preferem-se Português(as): trabalho, cultura e movimento social em Belém do Pará (1885-

1914), São Paulo: UNICAMP, 2002, p. 7. 

78 Ibidem, 2002, p. 8. 

79 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 
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Dessa maneira, verificamos mais uma vez o engajamento das autoridades que estavam 

à frente do governo da província do Pará e do Brasil. Em nota, o Jornal Liberal do Pará de 

1872 expôs que: 

O governo e a nação Brasileira estão agora tratando ardentemente de 

promover a imigração, (por estar abolida a escravatura no futuro não mui 

distante a sua final extincção) (Sic) para assim tornar valiosa estas já 

riquíssimas terras80. 

Em adição ao que foi falado anteriormente, podemos evidenciar isso, por meio da 

CIRCULAR. – N. 1. – 5ª Secção81, na qual enfatiza-se novamente a questão de inserir o colono 

estrangeiro a fim de suprir o mercado e solucionar o problema da decadência da agricultura no 

Pará: 

Não careço de chamar a especial atenção de V, Exe. Para a urgente 

necessidade de cuidar nos meios de surprir os braços que escasseão para o 

serviço de lavoura, principal base da riqueza pública e o mais seguro penhor 

do engrandecimento econômico do país (...) E, entretanto, oportuno 

recomendar a V. Exe. Que promova pelos meios a seu alcance, a organização 

de associações de lavradores que como na província de S. Paulo, se 

proponham a introduzir no império maior número possível de trabalhadores 

uteis conhecedores do serviço a que se destinarem (Sic)82. 

Em outras palavras, o Governo Imperial demonstrou comprometimento em auxiliar as 

associações, facilitando a vinda dos imigrantes para o Brasil, como podemos verificar adiante: 

O governo por sua parte, se compromete em auxiliar essas associações, já 

facilitando a vinda de imigrantes, já concorrendo para as despesas do 

transporte (…) A atual situação da Europa deixa esperar que se consigam 

resultados felizes de empresas que terão a grande vantagem de dar imediato 

destino aos imigrantes que chegarem, assegurando-lhes logo os meios de 

adquirir pelo trabalho uma posição isenta de privações83. 

Em nossa análise, o que nos chama a atenção é o número de portugueses que 

adentraram a província do Pará, porque, com base nos dados obtidos no recenseamento de 

187284, verificou-se o total de 6.529 imigrantes estrangeiros, oriundos de diversos países da 

 
80 O Liberal do Pará: Jornal Político, Comercial e Noticioso. Belém do Pará, 7 de julho de 1872, p. 1. 

81 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 

82 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 

83 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

dr. Abel Graça, presidente da província. 1871, p. 37. 

84 Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

file:///C:/Users/edson/Dropbox/Mestrado/Escritas/dezembro/biblioteca.ibge.gov.br/
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Europa e da América como um todo. Deste número citado, verificamos um total de 4.463 

portugueses na província do Pará até o ano de 1872. 

Jorge Alves, ao desenvolver sua pesquisa em imigrações para o Brasil, apurou, com 

base nos passaportes emitidos em Portugal, que no período entre os anos de 1870 a 1879 foram 

dirigidos um total de 1.633 portugueses para a província do Pará.85 Sobre isso, do ponto de vista 

de Edilza Fontes, “A escolha por imigrantes portugueses se fez pela necessidade de discutir a 

formação de um mercado de trabalho em Belém”86. 

Em outra edição, o Liberal do Pará, ainda em 1872, publica uma matéria expondo o 

resultado das imigrações portuguesas advindas do Porto em 1872 para o Brasil. 

Imigração para o Império – Consulado do Império do Brasil no Porto, 2 de setembro 

de 1872: 

Tenho a honra de fazer subir a presença de v. exc. O resultado da imigração 

para o império durante o anno econômico que terminou em 30 de junho 

último. […] tiveram os immigrantes o seguinte destino, a saber: para o Rio de 

Janeiro 6,774, para o Rio Grande do Sul 579, para Pernambuco 272, para o 

Pará 475, para a Bahia 96, para o Maranhão 35, para Santos 29 e 1 para o 

Ceará87. 

Estes imigrantes que adentraram a província na década de 1870, foram direcionados a 

várias áreas dentro do vasto território paraense. Dentre as motivações para a imigração destes, 

é possível dizer que foram vários fatores, mas principalmente a busca por riquezas e terras. 

No discurso dos líderes que estavam à frente da província do Pará, na década de 1870, 

podemos notar sempre um apelo em favor de trabalhadores para suprir a necessidade de mão 

de obra que estava demasiadamente em falta dentro do território paraense, visto que o primeiro 

ocupante88 não era passivo de ser aproveitado para suprir as necessidades do governo, segundo 

fala do presidente da província, Dr. Abel Graça: 

Na epocha que atravessamos, quando a lavoura definha por falta de braços, 

quando as nossas fontes de produção e riqueza vivem abandonadas ao 

primeiro ocupante, quando se luta com sérias dificuldades para a introdução 

de colonos europeus, apezar de boas concessões do governo, quando os 

 
85 ALVES, 1993. Anexo 5. 10. 

86 FONTES, 2002, p. 2. 

87 O Liberal do Pará: Jornal Político, Comercial e Noticioso. Belém do Pará, 8 de novembro de 1872, p. 2. 

88 Expressão encontrada nos Relatórios Provinciais do Pará, usada para se referir ao índio dentro da província, em 

15 de agosto de 1871. 
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poderes públicos trabalhão incessantemente para desenvolver a agricultura e 

animar a indústria; vemos milhares de homens errantes pelas mattas, sem 

conhecimento da sociedade, sem as primeiras luzes da religião e sem mais 

leve ideia do trabalho, que é o que nobilita o homem (Sic)89. 

A escassez de mão de obra foi um grande empecilho para o levante da economia na 

Amazônia desde os tempos da colonização, e o não aproveitamento da força de trabalho do 

indígena favoreceu para que a atenção se voltasse para a força de trabalho vinda do exterior. 

Assim, podemos verificar o quanto a mobilidade estrangeira para a província do Pará era 

importante para a prosperidade e desenvolvimento futuro, porque, de maneira ligeira, não havia 

outra possibilidade ao alcance dos líderes provinciais de estabelecer uma renda viável para a 

economia local. 

A partir da análise dos relatórios provinciais e imperial, juntamente com os periódicos 

que circulavam dentro de nosso recorte cronológico, podemos perceber como a década de 1870 

foi movimentada pelas tentativas de inserir colonos em núcleos dentro da província do Pará. A 

propósito, já citado neste texto, há sempre de ser mencionado quão importante foi a figura do 

presidente provincial Abel Graça. 

No ano de 1872, em relatório apresentado à Assembleia Legislativa Provincial, Abel 

apresenta sua ideia argumentando que, apesar de várias tentativas frustradas de colonização, 

por meio de projetos imigrantistas defendidos por outros líderes, ainda não era o momento para 

desistir desta política: 

Muito já se tem escripto sobre immigração e parece que tudo quanto vos viesse 

agora dizer não passaria de uma enfadonha repetição. Limitar-me-hei, pois a 

expor-vos as minhas idéias sobre o modo pratico para, dentro dos limites das 

forças da província e dos seus poderes constitucionais, irmos adiantando 

alguma cousa no aumento do trabalho livre, até que os necessários actos do 

poder legislativo geral venhão cortar os embaraços que têm demorado a 
solução pratica do grande problema da immigração espontânea, única que 

deve trazer nos todas as vantagens no aproveitamento das riquezas com que 

Deus abençoou o solo brasileiro (Sic)90. 

Naquele ano, por ordem do presidente provincial Abel Graça, foram estabelecidas as 

novas propostas com o intuito de receber novos contingentes de imigrantes para serem alocados 

em núcleos nos arredores de Belém. 

 
89 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17ª legislatura pelo 

Dr. Abel Graça, presidente da província. Pará, 1871, p. 38. 

90 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão da 18.A Legislatura Em 

15 De Fevereiro De 1872 Pelo Presidente da Província, Dr. Abel Graça. 1872, p. 56. 
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I. Determinar uma quantia anual para ser aplicada na demarcação e preparo de 

terras que tiverem de ser concedidas aos imigrantes, solicitando a presidência 

do Governo Imperial passagens gratuitas para os que vierem estabelecer-se 

nesta província, em vista do que se acha determinado em avisos do mesmo 

governo. 

II. Obter por compra ou por doação quatro territórios de quatro léguas quadradas 

cada um, nas proximidades desta capital, e prepará-los para distribuí-los aos 

imigrantes. 

III. Os ditos territórios serão divididos e numerados: os números pares serão 

distribuídos gratuitamente e os números ímpares serão vendidos por uma taxa 

módica, tendo preferência os imigrantes já nele estabelecidos. 

IV. Dar plena liberdade aos imigrantes de escolherem lotes naqueles territórios ou 

de contratarem seus serviços com os lavradores dos estabelecimentos agrícolas 

da província. 

V. Ficam os imigrantes em pé de igualdade aos lavradores da província, com a 

única exceção de não empregar escravos no seu serviço. 

VI. O governo da província expedirá o respectivo regulamento para este serviço91. 

Além disso, será necessário preparar a terra para onde serão alocados os imigrantes 

trazidos do exterior, dividir e numerar os núcleos para que possa ser feito um controle. Nesta 

política, o imigrante terá um determinado tempo para pagar o pedaço de terra que lhe foi 

oferecido, como forma de retribuir todo o bom grado do governo em ajudá-lo a estabelecer-se 

no núcleo a que foi destinado, este imigrante passaria a ser inserido em seu núcleo agrícola, 

gozaria de plena liberdade e estaria em pé de igualdade com os lavradores da província92. 

No Jornal do Pará de 1875, verificamos a presença de prestações de serviços para os 

imigrantes que tivessem chegado a Belém, descritos nas manchetes do “Expediente do 

Governo” do dia 18 de maio: 

Ao presidente da comissão encarregada de promover o bem-estar dos 

imigrantes. Faço sciente á vmc para seu conhecimento, que o dor. João 

 
91 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão da 18.A Legislatura Em 

15 De Fevereiro De 1872 Pelo Presidente da Província, Dr. Abel Graça. 1872, p. 57. 

92 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão da 18.A Legislatura Em 

15 De Fevereiro De 1872 Pelo Presidente da Província, Dr. Abel Graça. 1872, p. 57. 
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Raulino Uchôa, ofereceu-se á esta presidência para prestar gratuitamente seus 

serviços médicos aos colonos que vierão estabelecer-se n’esta capital (sic)93. 

Sendo assim, adiante veremos algumas causas e fatores que contribuíram para a 

atração e engajamento de muitos colonos estrangeiros para a Amazônia, somado à atenção do 

mercado externo, voltando-se e visando às riquezas oferecidas pela economia da borracha. 

Esse foi um período em que a Amazônia comportou a maior demanda de trabalhadores 

braçais em busca de riquezas e terras. Por isso, é de suma importância analisar e problematizar 

tal período, porquanto muito movimentou a economia durante a segunda metade do século XIX 

e, em decorrência disso, alterou a paisagem e os rumos com relação à formação da sociedade 

amazônica, assunto esse que será discorrido adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
93 Jornal do Pará: Órgão Official. Belém do Pará, 27 de maio de 1875, p. 1. 
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2.2 “As repercussões do ciclo da borracha nas décadas de 1870 e 1880”: 

povoação e colonização dos arredores da capital Belém 

 
Durante o ciclo da borracha, período que se estende desde meados do século 

XIX até às primeiras décadas do século XX, a Amazônia foi destino de grupos 

populacionais originários de diversos continentes e países. As riquezas 

decorrentes da economia da borracha atraíram, temporária ou definitivamente, 

os diferentes fluxos migratórios94. 

 

Para entendermos com maior amplitude como o ciclo da borracha impulsionou a 

economia da Amazônia no século XIX, e a partir da expansão dessa economia viabilizou um 

crescimento demográfico de várias nacionalidades dentro do território paraense, é necessário 

fazermos uma contextualização de modo a explicitar como estava o momento econômico da 

província do Pará no início do século. 

Nessa perspectiva, não podemos abrir mão de uma breve análise dos diferentes ciclos 

econômicos que a Amazônia comportou durante os finais do século XVIII e quase todo o século 

XIX95. 

Dessa feita, o autor Pere Petit utiliza-se da seguinte argumentação: 

A análise dos diferentes ciclos é de grande interesse para uma aproximação às 

mudanças da economia mundial, porém, tem que ser utilizada com muito 

cuidado no momento de avaliar a evolução econômica de um determinado país 

e, sobretudo, os surtos econômicos no âmbito regional96. 

Durante meados do século XVIII, a principal fonte de renda extraída da Amazônia era 

o comércio das drogas do sertão97: cravo, canela, castanha, baunilha, copaíba, entre outras. A 

partir de então, “e até o início do boom da borracha, a coleta de cacau foi a principal atividade 

econômica destinada ao mercado internacional, desenvolvida na Amazônia”98. 

 
94 ARAGÓN, Luis. Um século de imigrações internacionais na Amazônia brasileira (1850-1950), In: Revista 

Crítica de Ciências Sociais, 2015, p. 111. 

95 Esta periodização é importante para contextualizar o momento de transição econômica dentro da província do 

Pará, para melhor compreensão do que está sendo tratado nesta pesquisa. 

96 PETIT, Pere. Chão de Promessas: Elites políticas, transformações e economia no Pará pós-1964, Edição 

eletrônica, Pará: 2003, p. 49. 

97 As chamadas drogas do sertão, expressão usada para caracterizar produtos florestais no interior da região, 

representaram o primeiro esforço para extrair as especiarias lucrativas da floresta no período colonial na Amazônia  

98 PETIT, op. cit., p. 51. 
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Entretanto, foi somente na segunda metade do século XVIII que a governança 

portuguesa mostrou mais interesse em incentivar a produção por meios agrícolas para maior 

exportação no mercado internacional: 

Portugal imagina repetir com as drogas do sertão o sucesso das especiarias do 

caminho das Índias, perdido para outras potências europeias. Nesta categoria 

estão dezenas de produtos vegetais e animais, tais como condimentos, tinturas, 

fibras, ervas medicinais, castanhas, peles de felinos, jacarés, e lontras, animais 

vivos como papagaios e araras, ovos de tartarugas, gordura do peixe-boi etc99. 

Acrescenta-se ainda que é na segunda metade do século XVIII que a Região 

Amazônica passa por mudanças radicais sob o comando do Marquês de Pombal (1750-1777). 

Dessa forma, em 6 de junho de 1755 foi fundada a Companhia de Comércio do Grão-Pará e 

Maranhão, por meio de um alvará, e com sede em Lisboa. 

Acerca disto, Manuel Dias esclarece que: 

Os estatutos da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão estão articulados 

em 55 parágrafos, datados de Lisboa a 6 de junho de 1755, foram aprovados 

por alvará de D. José I dado no dia subsequente100. 

Soma-se a isto a ideia dos autores Santos e Rebocho, na qual explicita os objetivos de 

se criar uma companhia para agenciar um comércio dinâmico entre continentes: 

Entre seus objetivos principais, obter e vender, em grande escala, escravizados 

negros nas capitanias sob sua influência, bem como promover o comércio 

triangular entre África, Brasil e Europa101. 

A intenção de se criar um comércio dinâmico entre três continentes era favorável tanto 

para Portugal quanto para o Brasil, em virtude da necessidade de fazer negócios com outros 

mercados.  

Na altura do Império do Brasil, a Amazônia brasileira era o espaço compreendido pelas 

autoridades como as províncias do Grão-Pará e Amazonas. No entanto, devemos ter tais 

cuidados ao colocar tal afirmação, pois também podemos mencionar que a Amazônia abrange 

 
99 MEIRELLES FILHO, João. O livro de ouro da Amazônia: mitos e verdades sobre a região mais cobiçada do 

planeta, 2ª edição, Rio de Janeiro: 2004, p. 105. 

100 DIAS, Manuel. Os acionistas e o capital social da Companhia do Grão-Pará e Maranhão: (Os dois 

momentos: o da fundação (1755-1758) e o da véspera da extinção (1776), In: Cahiers du monde hispanique et 

luso-brésilien, 1968, p. 29. 

101 SANTOS, Ademir; REBOCHO, Nuno. A Companhia do Grão-Pará e Maranhão: Atuação no Brasil e no 

Arquipélago de Cabo Verde, In: Contributos para História, 2015, p. 9. 
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outros países sul-americanos como: “Parte do Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e 

Venezuela”102. 

Na obra de José Veríssimo, encontramos o seguinte esclarecimento: 

Segundo os melhores cálculos, tem essa parte do Brazil cerca de três milhões 

e cincoenta mil kilometros quadrados. A sua escassa população, espalhada 

pelas margens dos seus inumeráveis rios, não chegará talvez a 800 mil 

habitantes (Sic)103. 

Portanto, a economia amazônica vivia nos finais do século XVIII com sua renda 

estreitamente baseada na atividade pesqueira, pecuária e de alguns produtos que eram 

exportados, como vimos anteriormente, o caso das drogas do sertão.  

Desta feita, verificamos que o cacau era o produto de maior exportação até o início do 

século XIX. Porém, ainda não se mostrava como uma economia solidificada por conta da 

especulação do mercado externo, como nos mostra um dos principais estudiosos da história 

econômica da Amazônia, o economista e jurista paraense Roberto Santos: 

A Amazônia ingressa no século XIX com uma economia muito relacionada 

com o exterior e com uma conjuntura de relativa euforia, herdada do final do 

século anterior (1790-1805). Não mostrava, porém, sinais de solidez 

interna104. 

Ainda na leitura de Roberto Santos, podemos encontrar alguns dos fatores 

responsáveis pelo declínio da economia amazônica no início do século XIX, que foi a queda do 

preço do cacau em Belém. Esse fator é atribuído ao quadro mundial, geralmente adverso aos 

produtos tropicais. 

Além disso, Celso Furtado aponta outro malogro que impediria o apogeu da economia 

amazônica, que foi “a quase inexistência de população e a dificuldade de organizar a produção 

com base no escasso elemento indígena local”105. Contudo, aproveitar os demais produtos da 

floresta se tornava uma tarefa trabalhosa e algo quase impossível e de extrair lucro. 

 
102 VERÍSSIMO, José. Amazônia: Aspectos econômicos, 1ª edição, Rio de Janeiro:1892, p. 7. 

103 Ibidem, 1892, p. 5. 

104 SANTOS, Roberto. História Econômica da Amazônia (1800-1920), ed. T.A. Queiroz, São Paulo: 1980, p. 

35. 
105 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, 32ª edição – Companhia Editora Nacional, São Paulo: 

2005, p. 136. 
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Em adição ao anterior, podemos mencionar também a reconquista do mercado do 

algodão pelos Estados Unidos, pois “o notável crescimento de sua produção algodoeira, cuja 

oferta crescente contribuiu para a fortíssima baixa do preço por volta da década de 30”106. 

Meirelles Filho (2004) descreve que: 

Durante o século XIX a economia passa por outro ciclo recessivo forte. Os 

Estados Unidos recuperam o mercado algodoeiro, em detrimento do 

Maranhão e do Pará, o preço do cacau não é animador e a dificuldade de 

obtenção de mão-de-obra é um fator constante. A região norte não é prioridade 

para o governo do Rio de Janeiro107. 

Sendo assim, podemos notar que a Amazônia esteve por um longo período 

marginalizada não só em relação ao mundo e comércio externo, mas também distanciada do 

próprio Brasil. 

Na obra de Roberto Santos História Econômica da Amazônia, verificamos divisões 

dos períodos da economia na Região Amazônica, baseadas nas mudanças da renda interna. 

Essas divisões propostas pelo autor proporcionam-nos um melhor entendimento acerca da 

abordagem de nossa pesquisa, que é sobre o quanto a economia da borracha tem participação 

no processo de povoação da região nordeste do Pará: 

Numa perspectiva nacional, a periodização pela renda interna tende a 

adicionar mais luz à compreensão do fenômeno colonial, da política do 

império e das transformações republicanas108. 

Nesse sentido, para nossa análise interessa o que o autor denomina de o segundo 

momento, classificado como fase da expansão gomífera, abrangendo os anos de 1840 a 1910. 

Entretanto, é muito importante e não poderíamos abrir mão de analisar o primeiro momento, ou 

fase da decadência, correspondente aos anos de 1800 a 1840, para podermos perceber, de 

maneira ligeira, como foi a transição da crise econômica na Amazônia para o apogeu da 

economia da borracha em seu território. 

 Dessa forma, podemos verificar como a interferência externa afetou a economia 

amazônica e como mercado interno era condicionado a tais mudanças. Do ponto de vista 

 
106 SANTOS, 1980, p. 28. 

107 MEIRELLES FILHO, 2004, p. 118. 

108 SANTOS, 1980, p. 14. 
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apresentado por Celso Furtado, “a causa principal do grande atraso relativo da economia 

brasileira na metade do século XIX, foi, portanto, o estancamento de suas exportações”109. 

No entanto, devemos mencionar também que as crises internas no território amazônico 

contribuíram para a instabilidade de sua economia, como já apontado por Petit anteriormente. 

A exemplo disso, podemos mencionar o caso da Guerra do Grão-Pará com a Guiana 

Francesa, “resultando numa ocupação militar que duraria até a convenção de Paris em 1817”110. 

Além do mais, acrescentamos que, em decorrência da guerra entre o Grão-Pará e a 

Guiana Francesa, a província viveu um longo período de distúrbios políticos que viriam 

culminar na Guerra Civil Amazônica (1835), também conhecida por Cabanagem. Esse 

movimento levou as classes sociais menos favorecidas com o processo de independência de 

Portugal (1822) e descontentes com as opressões das elites locais da província a contestar e 

tomar o poder durante o período entre 1835 a 1840. 

Sobre isso, Gustavo Reis caracteriza que: 

A Cabanagem foi, sem dúvida, o mais expressivo movimento de massas de 

quantos têm assinalado a evolução política, econômica e social do Brasil. 

Caracterizou-o de maneira singular: a efetiva e dominante participação das 

massas; a ascensão e direção de líderes oriundos das mais modestas camadas 

da população; a declarada e incontida violência das ações de força; e, afinal, 

a amplitude que atingiu a insurreição, chegando a tomada e manutenção do 

poder, por período não pequeno111. 

É de suma importância citar o episódio sobre a cabanagem, pois que, a partir deste 

exemplo, podemos ter como base e entender como os movimentos internos da província 

causavam mudanças radicais para a maioria das pessoas e prejuízos à economia do estado. 

Portanto, conclui-se que: o resultado para a província foi danoso em vários aspectos, inclusive 

na perda de mão de obra, decorrente da “morte de 1/5 dos 150 mil dos habitantes da província 

do Grão-Pará (Pará) e Rio Negro (Amazonas)”112. 

 
109 FURTADO, 2005, p. 114. 

110 SANTOS, 1980, p. 36. 

111 REIS, Gustavo. A Cabanagem: Um episódio histórico de guerra insurrecional na Amazônia (1835 - 1839), 1ª 

edição, Edições do Governo do Estado do Amazonas, Manaus: 1965, p. 41. 

112 MEIRELLES FILHO, 2004, p. 118. 
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O que vai mudar o cenário econômico amazônico de negativo para positivo é a 

valorização da borracha na Europa e nos Estados Unidos, proporcionando um crescimento em 

larga escala econômica para a região norte do Brasil. 

Em Roberto Santos, vamos encontrar o seguinte esclarecimento: 

De objeto de curiosidade no início de seu conhecimento pelos europeus, a 

borracha logo passaria a constituir um produto de largas perspectivas no 

comércio internacional, cuja demanda cresceria incessantemente no século 

XIX e com ímpeto ainda maior nas primeiras décadas do século XX. A longa 

duração de uma demanda sustentada é que repercutiria na Amazônia como 

forte incentivo a produção113. 

Assim, o látex extraído da seringueira, tomando proporções e exigências para grandes 

produções, acabaria por mudar a Amazônia para sempre, e “pela primeira vez em quatro séculos 

o mundo passa a olhar a Amazônia”114. 

É valido ressaltar que o autor Meirelles Filho esclarece que:  

A borracha natural pode ser extraída de mais de 20 árvores de diversas zonas 

tropicais do planeta. Nenhuma, porém, equipara-se à seringueira, Hevea 

brasiliensis, em qualidade e produtividade. A grande vantagem da seringueira 

é que esta fornece o látex boa parte do ano, sem que a árvore sofra. Mais de 

90% da área de extração de seringueira se encontra em solo brasileiro, sendo 

dividido entre o Pero, Bolívia e Colômbia115. 

O primeiro auge do ciclo da borracha na Amazônia, também conhecido como o “Boom 

da borracha”116, deu-se entre as décadas de 1840 e 1850. É nesse período que a economia 

gomífera deixa de oscilar e começa a tomar proporções grandiosas. 

Acerca disso, o presidente provincial Dr. Francisco Brusque, em relatório de 1862, 

corrobora acrescentando que era de se aproveitar demasiado a oportunidade de prosperar a 

economia da borracha e posteriormente fazer a colonização pela borracha dentro do território 

paraense, pois a goma elástica era um produto oferecido de espontâneo pela natureza nas matas 

da província, finalizando que os lucros, em grande parte, seriam responsáveis pelo 

desenvolvimento do comércio da região. 

 
113 SANTOS, 1980, p. 42. 

114 MEIRELLES FILHO, 2004, p. 119. 

115 Ibidem, 2004, p. 121. 

116 Expressão encontrada e contextualizada na obra de Pere Petit: Chão de promessas. 
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A partir disso, os estados do Pará e Amazonas passariam a desfrutar de riquezas nunca 

antes vistas, atingindo a categoria de estados mais ricos e importantes do Norte do Brasil, 

refletindo num período denominado de Belle Époque: 

O que no léxico da História Cultural ficou configurado como belle époque 

indica um complexo processo de relações culturais, sociais e mentais, mas 

também materiais e políticas, desenvolvidas no interior de um corpus 

reconhecido historicamente como o da cultura burguesa e da sua afirmação no 

interior dos quadros hegemônicos do capitalismo industrial no final do século 

XIX117. 

De acordo com Celso Furtado, “a borracha estava destinada, nos fins do século XIX, 

e começo do XX, a transformar-se em matéria-prima de procura em mais rápida expansão no 

mercado mundial” 118. 

Essa expansão do mercado mundial citada acima é justificada pelo mesmo autor 

quando colocada de maneira a comparar com o quadro da Revolução Industrial nos finais do 

século XVIII, pois nesta altura “a indústria de veículos terrestres a motor de combustão interna 

será o principal fator dinâmico das economias industrializadas”119. 

É válido ainda mencionar que em 1852 é criada a primeira companhia de navegação 

do rio Amazonas a vapor, pelo Visconde de Mauá, junto do Império brasileiro. Até então, a 

navegação era feita a vela e a remo. “Mauá compreendeu de imediato, com seu gênio e 

experiência, as possibilidades que se abriam ao comércio amazônico”120. Dessa forma, no 

parecer de Agassiz em carta ao Pimenta Bueno em 1866, era indispensável que fosse feita a 

abertura do rio para navegações, pois segundo ele “a abertura do rio Amazonas trará, sem 

dúvidas, um grande número de homens laboriosos e empreendedores”121. 

Devido a isso, houve um impulso na entrada de imigrantes por meio de barcos a vapor 

pelosos rios que cortam a Região Amazônica, levando pessoas para ocupar espaços que eram 

tidos como difíceis de alcançar por terra: 

 
117 COELHO, Geraldo Mártires. Na Belém da belle époque da borracha (1890-1910): dirigindo os olhares. Ed. 

Escritos (Fundação Casa de Rui Barbosa) In: Revista escritos cinco, 2011, p. 141. 

118 FURTADO, 2005, p. 137. 

119 Ibidem, 2005, p. 137. 

120 SANTOS, 1980, p. 55. 

121 PARÁ. Relatório apresentado ao exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides pelo exmo Sr. Dr. 

Pedro Vicente de Azevedo, por ocasião de passar-lhe a administração da província do Pará, no dia 17 de janeiro 

de 1875. 1875, p. 70. 
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A exploração da borracha faz surgir inúmeras vilas ao longo dos rios onde a 

seringueira é mais abundante. Isto acontece em rios como Tapajós, Madeira, 
Juruá, Purus e tantos outros. A penetração do rio não se restringe ao Brasil122. 

No relatório de 1862 apresentado pelo presidente Francisco Araújo Brusque, vamos 

encontrar o seguinte esclarecimento: 

Foram perdidos todos os esforços, e experiências; porque as colônias 

desaparecerão, mas a grande questão da colonização nesta província não ficou 

por isso resolvida (...). A colonização, senhores, é objeto, que deve ser 

estudado em relação a cada uma das províncias, a cada um dos lugares, onde 

houver de ser plantada123. 

As políticas de colonização baseada em núcleos agrícolas, anteriormente criticadas por 

este mesmo presidente provincial, deveriam persistir para suprir as necessidades do estado em 

captar força de trabalho para a economia, pois não haveria tempo para lamentações, mas sim 

entusiasmo para que o futuro fosse glorioso e promissor na província. 

Assim, a partir das políticas de engajamento de imigrantes presente nos relatórios e 

nas propagandas divulgadas nos jornais e folhetos, foi possível verificar um intenso fluxo de 

pessoas de várias regiões do globo que adentraram a província do Pará, motivadas pela busca 

de riquezas advindas da economia da goma de látex. 

Como descrito por Meirelles Filho: 

Antes do ciclo da borracha, a população da Amazônia cresce lentamente. Em 

1820, são 140 mil habitantes. Em 1870, já superada a perda populacional da 

Cabanagem, os amazônidas são 320 mil. Daí em frente o crescimento é 

rápido124. 

Este crescimento populacional comportado pela Amazônia na segunda metade do 

século XIX é justificado pela busca de riquezas oferecidas pela extração do látex. No entanto, 

não podemos deixar de mencionar os esforços feitos pelas autoridades que governavam e 

estavam à frente da presidência da província neste período, afim de salvar “a questão da 

decadência da agricultura e, a consequente, carência dos produtos alimentícios para a 

população, como resultado da escassez de mão-de-obra para aquele fim”125. 

 
122 MEIRELLES FILHO, 2004, p. 126. 

123 PARÁ. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Província do Pará da primeira sessão da XIII 

Legislatura pelo Exm. º Senhor. Presidente da província Dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque em 1º de 

setembro de 1862. 1862, p. 9. 

124 MEIRELLES FILHO, 2004, p. 124. 

125 FONTES, 2002, p. 6. 



 

48 

O encaminhamento da colonização para a Zona Bragantina era algo conveniente a se 

fazer, dadas as suas condições naturais. Além de que, por conta de sua localização, estava 

diretamente ligada com a capital da província. 

A autora Egler caracteriza que “a ocupação e o povoamento da Amazônia, dadas as 

condições naturais da região, sempre procedeu-se segundo o estabelecimento de núcleos 

isolados” (Sic)126. 

As riquezas da economia da borracha atraíam de maneira natural muitos imigrantes, 

como pudemos verificar anteriormente. Contudo, podemos mencionar também que as 

propagandas sobre as políticas de colonização voltadas para o exterior com a intenção de 

engajar mão de obra para o estado entusiasmavam quem podia ter acesso a algum tipo de jornal 

ou folheto que eram publicados e circulavam em alguns países da Europa, cuja finalidade era 

despertar o interesse para desempenhar a profissão de agricultor nos núcleos de produção da 

Região Amazônica. 

No entanto, em 1871 Abel Graça relata sua insatisfação com o desenvolvimento dos 

demais povoados e vilarejos no interior da província, pois o que se via na capital era totalmente 

contrário ao que se tinha em outras localidades, e atribui esta causa à: 

Mudança operada nos costumes industriaes dos habitantes do interior; estes 

parecem em geral esquecidos do que a foi a agricultura, que enriqueceu a seus 

antepassados (Sic)127. 

Adiante, o mesmo presidente provincial complementa apontando que uma das causas 

que fez a província enfrentar uma crise com o abastecimento de braços para o trabalho e 

produtos agrícolas, que já era previsto no ano de 1871, foi que em vez de cuidarem da lavoura, 

os colonos desprezavam este importante recurso e aplicavam-se unicamente a extração de 

drogas, nomeadamente a borracha, “sem reservarem nenhum para a lavoura”128.   

Também, alegava que já era possível perceber uma queda de abastecimento nos 

produtos cultivados nas pequenas fazendas e povoados: 

 
126 EGLER, 1961, p. 75. 

127 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17.a legislatura pelo 

Dr. Abel Graça, presidente da província. Pará, 1871. 1871, p. 49. 

128 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17.a legislatura pelo 

Dr. Abel Graça, presidente da província. Pará, 1871. 1871, p. 49. 
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Não há dúvida que a borracha, em quanto conservar o preço excepcional a que 

tem chegado, dá de sobra aos habitantes, para se vestirem e se alimentarem; 

mas essa vantagem para o tempo presente traz consigo um grande mal 

inevitável para o futuro da provincia (Sic)129. 

Este apelo feito por Abel Graça tinha a finalidade de chamar a atenção para o futuro 

da província e pedia que a população não se entregasse exclusivamente à extração da borracha, 

mas que também olhasse para a agricultura como um meio importante de adquirir renda: 

É doloroso pensar nas consequências futuras desta ordem de coisas, e eu não 

falo delas senão para que mediteis muito sobre os interesses da população de 

toda a província130. 

Em 1873, Domingos José da Cunha Júnior131, no cargo de vice-presidente da província 

do Pará, tomou as medidas necessárias para promover a entrada de colonos no território 

paraense, pronunciando que: 

O Pará precisa de colonização, isto é, de braços que lavrem suas imensas e 

opulentas regiões, as quais apenas esperar o cultivo para se converterem em 

magníficos empórios de abundância, em fontes de inexauríveis rendas tanto 

públicas como particulares132. 

Soma-se a isto, os rumos e estratégias que foram tomadas pelas políticas com o intuito 

de captar atenção para a Região Norte, sendo assim: 

as vias de comunicação, a difusão da instrução e a animação à colonização, 

devem seguramente influir para chamar o estrangeiro a esta província que não 

tem tido emigração com tendências para a vida agrícola e que, entretanto, 

possui todos os elementos precisos para a realização de tão importante 

assunto133. 

Dessa feita, os autores Smith Júnior e Garvão complementam que: 

A propaganda imigratória era encantadora aos olhos do estrangeiro, com uma 

linguagem que parecia oferecer grandes vantagens para aqueles que 

 
129 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17.a legislatura pelo 

Dr. Abel Graça, presidente da província. Pará, 1871. 1871, p. 49. 

130 PARÁ. Relatório apresentado á Assembleia Legislativa Provincial na segunda sessão da 17.a legislatura pelo 

Dr. Abel Graça, presidente da província. Pará, 1871. 1871, p. 49. 

131 1º Vice-Presidente no cargo de Titular, esteve a frente da presidência da província do Pará durante 17 de maio 

de 1873 a 21 de novembro de 1873. 

132 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José Da Cunha Junior passou a 

Administração da Provincia do Pará ao 3º. Vice-Presidente, O Excellentissimo Senhor Doutor Guilherme 

Francisco Cruz Em 31 De Dezembro De 1873. 1873, p. 24. 

133 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José da Cunha Junior, Presidente da 

Provincia, abriu a 2ª Sessão da 18ª Legislatura da Assembléa Legislativa Provincial em 1º de julho de 1873. 1873, 

p. 44. 
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escolhessem a província do Pará. A capital paraense, Belém, deveria ser 

descrita aos imigrantes como uma cidade próspera e moderna134.  

Além disso, como vimos anteriormente, o período em que as propagandas exaltavam 

as belezas e as qualidades da província do Pará foi denominado de Belle Époque. Assim, a 

propaganda migratória, aproveitando-se disso, “não poupou elogios à cidade, elevou a capital 

a níveis de modernidades comparados a cidades europeias, faziam-se descrições grandiosas das 

suas mais importantes obras”135. 

Dessa forma, os presidentes provinciais do Pará iam cada vez mais tomando conta de 

que a propaganda era a alma do negócio, porque o sucesso em atrair o imigrante para as áreas 

de terras agrícolas à beira da estrada de ferro136 estava atrelado intrinsecamente ao que era 

publicado nos jornais fora do país, em especial na Europa. Sendo assim, “O sucesso da 

ocupação dos núcleos coloniais dependia da imagem que na Europa se construía do Pará e da 

Amazônia como um todo”137. 

Os relatórios da província do Pará nos mostraram que, na medida em que a economia 

da borracha atraiu muitos olhares para as riquezas adquiridas a partir desta, foi também um dos 

fatores que agravou o não sucesso das políticas da imigração subsidiada para os núcleos 

agrícolas. 

Desta feita, é válido o esclarecimento feito pelo presidente provincial de 1873. Com a 

palavra, doutor Domingos José da Cunha Júnior: 

A perniciosa indústria extrativa da borracha tem atraído para o interior dos 

nossos sertões os poucos braços que há anos idos se empregavam na plantação 

da mandioca, do milho, feijão, arroz no fabrico do açúcar e etc. e este triste 

estado das coisas no tem obrigado a importar hoje aqueles gêneros para o 

consumo da população138. 

Nessa altura, novamente o governo via-se em apuros para tentar proteger os imigrantes 

que entraram na província para ocupar terras destinadas a eles. Por consequência disso, é lícito 

 
134 SMITH JÚNIOR; GARVÃO. 2013, p. 167-168. 

135 Ibidem, 2013, pp. 167-168. 

136 Ver Anexo 3. 

137 SANTOS, Francisnaldo. Ações colonizadoras em descompasso: legislação, propaganda e atuação de colonos 

estrangeiros e nacionais nos últimos anos do Império e início da República no Pará, Belém: UFPA, 2016, p. 62. 

138 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José da Cunha Junior, Presidente da 

Provincia, abriu a 2ª Sessão da 18ª Legislatura da Assembléa Legislativa Provincial em 1º de julho de 1873. 1873, 

p. 45. 
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afirmar que a província do Pará caminhava para um progresso indefinido. Todavia, o governo 

mostrava disposição e comprometimento com a prosperidade da província, apresentando a 

proposta de: 

Importar colonos, dar-lhes terrenos á princípio perto da capital, protege-los 

tanto quanto for possível, é uma única solução para este grava problema que 

ocupa a atenção geral da província (Sic)139. 

O autor Francisnaldo Santos esclarece que, para atrair o imigrante que tivesse acesso 

a algum tipo de notícia referente à Amazônia, não dependia somente dos agentes de imigração 

e dos consulados: 

Mas também de uma intensa divulgação que explorasse de forma positiva o 

solo, o clima, a floresta, os produtos agrícolas e todos os aspectos econômicos 

e sociais de maneira que despertassem interesse dos europeus em embarcarem 

rumo ao Pará140. 

A respeito dos imigrantes portugueses, Alves nos apresenta três questões em torno das 

dificuldades por conta da legislação oitocentista, a qual nos demonstra problemas com os 

contratos que eram firmados com os colonos que despertassem interesse em colonizar terras 

ultramar: 

I. A dos colonos ou engajados, isto é, com os problemas decorrentes dos 

contratos de locação de serviços; 

II. A do recrutamento militar, encarado como dever nacional a que nenhum 

cidadão deve eximir-se; 

III. A da clandestinidade, aspecto polimorfo, enquanto expressão de desobediência 

à lei nas suas diversas facetas141. 

Na Zona Bragantina, região compreendida entre o espaço de Belém até a cidade de 

Bragança, no nordeste do Pará, na linha de pensamento de Jorge Alves sobre os movimentos 

migratórios no Brasil: “os resultados obtidos com a colonização divergiam muito entre os vários 

estabelecimentos, desde os que floresceram e deram origem a novas povoações”142. 

 
139 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José da Cunha Junior, Presidente da 

Provincia, abriu a 2ª Sessão da 18ª Legislatura da Assembléa Legislativa Provincial em 1º de julho de 1873. 1873, 

p. 47. 

140 SANTOS, 2016, p. 62. 

141 ALVES, 1993, p. 161. 

142 Ibidem, 1993, p. 171. 
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Um caso com bastante relevância e que faz referência à afirmação supracitada foi o 

núcleo agrícola de Benevides, em 1875.  

A primeira colônia oficial – Benevides – precedeu a construção da estrada de 

ferro. O projeto inicial data de 1848, quando foi feita a concessão de terras. 

Somente em 1873 foi iniciada a demarcação e preparação dos lotes, chegando 

os primeiros colonos em 1875. Eram inicialmente 68 imigrantes franceses, 

italianos e espanhóis143. 

A Colônia de Benevides “está situada na estrada de Bragança a 33km (quilômetros) 

de distância desta capital, no terreno concedido à província pela lei n. 514 de 28 de outubro de 

1848 (sic)144”, assim como outros núcleos instalados à margem da estrada de ferro145. 

Esta lei consistia em doar: 

A cada huma das Provincias do Imperio ficão concedidas no mesmo, ou em 

diferentes lugares de seu território, seis léguas em quadra de terras devolutas, 

as quaes serão excluvivamente destinadas a colonização, e não poderão ser 

roteadas por braços escravos (sic)146. 

Ernesto Cruz acrescenta que, “embora as providências tomadas de início e o interesse 

demonstrado pela administração pública na instalação dos colonos, os serviços preliminares de 

medição e demarcação somente foram começados no ano de 1873”147. 

Sobre as medições de terras para demarcações dos lotes: 

De acordo com ofício da mesma presidência, de 18 de outubro do último, foi 

contratado o serviço dessa demarcação com o cidadão Valentim José Ferreira, 

mediante a quantia de 2:400$00 réis por Légua148. 

As primeiras tentativas de instalação de colonos estrangeiros em Benevides foram 

frustradas, por conta da falta de estrutura para recebê-los e atrasos nas medições, agravados por 

causas naturais do clima Amazônico. Desta feita, Cunha Junior diz que, “por haver entrado o 

inverno, não pôde a commissão realisar a medição senão de 170 lotes (Sic)”149. Assim, os 

 
143 EGLER, 1961, p. 79. 

144 PARÁ. Falla com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 2.a sessão da 20.a 

legislatura da Assemblea Legislativa da provincia do Pará em 15 de fevereiro de 1877. 1877, p. 158. 

145 Ver Anexo 4. 

146 BRASIL. Lei Nº 514 - de 28 de Outubro de 1848, Art. 16º. 

147 CRUZ, 1955, p. 3. 

148 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José Da Cunha Junior passou a 

Administração da Provincia do Pará ao 3º. Vice-Presidente, O Excellentissimo Senhor Doutor Guilherme 

Francisco Cruz Em 31 De Dezembro De 1873. 1873, p. 26. 

149 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José Da Cunha Junior passou a 

Administração da Provincia do Pará ao 3º. Vice-Presidente, O Excellentissimo Senhor Doutor Guilherme 

Francisco Cruz Em 31 De Dezembro De 1873. 1873, p. 26. 
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colonos ficavam hospedados em Belém até que o governo se posicionasse para levá-los ao 

núcleo de colonização, quando já terminado os trabalhos para recebê-los. 

Superados os atrasos para instalação de colonos e acertados todos os detalhes para o 

direcionamento a Benevides, finalmente: 

Inaugurou-se esta colônia em 13 de junho de 1875, com 20 colonos, 

augmentados depois, em 10 de julho com 46, em 10 de agosto com 58, em 29 

de agosto com 33, em 7 de setembro com 2, em 30 de setembro com 1, e em 

1 de outubro com 20, ao todo 180 (sic)150. 

A partir do momento da instalação da colônia de Benevides, estava “lançada a semente 

histórica da colonização definitiva da Estrada de Bragança e consolidado o projeto irreversível 

da ocupação nordeste do Pará”151. 

A partir de Ernesto Cruz, podemos verificar os detalhes da inauguração do primeiro 

núcleo colonial provincial, quando o autor comenta que o dia da efeméride foi marcado pela 

empolgação de seus governantes e: 

Ao meio-dia começou a cerimônia de inauguração. Num pavilhão 

ornamentado de ramagens entrelaçadas com flores silvestres, tomou lugar o 

presidente da província, acompanhado de seus convidados152. 

A origem do nome atribuído ao núcleo da colônia de Benevides foi uma homenagem 

ao então presidente da província do Pará, o Dr. Francisco Maria Correa de Sá e Benevides153, 

que, por meio de uma proposta da comissão de colonização, resolveu-se que chamaria aquele 

núcleo de Benevides, e posteriormente passou a se chamar Colônia de Santa Izabel de 

Benevides154. 

 

 

 
150 MUNIZ, 1916, p. 35. 

151 ARAÚJO, 2013, p. 102. 

152 CRUZ, 1955, p. 6. 

153 Presidente da província do Pará entre 1º de julho de 1875 a 18 de março de 1876, nomeado presidente provincial 

por meio de carta imperial. 

154 Diário de Belém: Folha política, noticiosa e comercial (PA) 1868 a 1889. Belém do Pará, 22 de agosto de 1876, 

p. 1. 
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Desde a sua inauguração até de outubro de 1875, a colônia de Benevides contava com 

180 colonos imigrantes instalados em suas dependências, conforme na tabela a seguir: 

Nacionalidade Unidades 

Franceses 87 

Italianos 35 

Espanhóis 33 

Alemães 11 

Belgas 5 

Ingleses 3 

Suíços 3 

Argentinos 2 

Norte-Americano 1 

Total 180 

 

 

A colônia agrícola de Benevides foi fruto da suposição de que uma região coberta de 

matas exuberantes significava e correspondia a um solo fértil. Assim, aproveitando-se desse 

discurso, os líderes que administravam a província, sempre enfatizavam que:  

os terrenos ubérrimos de que foi prodigamente dotada esta província, as 

riquezas naturais que por aí jazem espalhadas, a sua situação topográfica, são 

condições para uma fácil colonização logo que haja um sistema nas medidas 

adotadas e fiel escrúpulo em sua execução155. 

Sobre isso, a autora Egler caracteriza que: 

o incremento que vinha tomando a colonização europeia no sul do Brasil, 

servindo como base para o desbravamento de novas áreas inóspitas, serviram 

de estímulo ao governo provincial no sentido de tentar empreendimentos de 

mesma natureza156. 

O período da colonização estrangeira no Pará foi marcado pelas várias tentativas do 

governo da província em instalar colonos para ocupar áreas demograficamente vazias. Dessa 

forma, podemos referir-nos novamente à década de 1850, com a tentativa de um núcleo 

agropecuário nos arredores de Belém, no caso da colônia de Nossa Senhora do Ó Pois, como 

 
155 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José da Cunha Junior, Presidente da 

Provincia, abriu a 2ª Sessão da 18ª Legislatura da Assembléa Legislativa Provincial em 1º de julho de 1873, p. 

44. 

156 EGLER, 1961, p. 78. 

Fonte: MUNIZ, João de Palma. Immigração e colonisação. 

História e Estatística, 1616-1916. 1916, p. 35. 
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exposto na imprensa do período, tal como nos relatórios da província, havia um projeto muito 

avançado para a época, dispondo até mesmo de um jornal dedicado às notícias do núcleo 

agrícola, nomeadamente o Colono Nossa Senhora do Ó, como já foi demonstrado. 

Assim, as notícias publicadas pela imprensa – juntamente com as mensagens emitidas 

pelos relatórios oficiais da Assembleia Legislativa – levam-nos a concluir que o progresso, o 

desenvolvimento e a prosperidade da Zona Bragantina dependiam quase que exclusivamente 

da imigração estrangeira, visto que era do interesse de seus idealizadores e mantenedores ocupar 

as zonas adjacentes de Belém com população colona estrangeira. 

Adiante, fizemos um ensaio sobre como funcionou a colonização pela borracha dentro 

da província do Pará e ainda um estudo sobre a colônia agrícola de Benevides. Esta que, apesar 

de todos os problemas, que não se limitaram até a altura da inauguração, como já foi mostrado, 

foi tida como um grande marco para a colonização em terras paraenses, pois era o início do 

expansionismo colonial da Zona Bragantina. 

Também é importante mencionar que os problemas com a colônia de Benevides 

perduraram por bastante tempo, e em menos de dois anos depois da inauguração da colônia, no 

ano de 1877, o presidente provincial à época, João Capistrano Bandeira157, relatou à Assembleia 

Legislativa Provincial, no dia 15 de fevereiro de 1877, “que ainda não se obtivera resultados 

satisfatórios, parecendo mesmo não corresponder as vistas louváveis que foi empreendida”158. 

Acrescenta-se ainda que “os colonos estabelecidos (em Benevides), em sua maioria, não são 

lavradores e nem revelam amor a terra e à propriedade territorial”.159 

Sendo assim, ainda são cabíveis outros apontamentos de adversidades que 

contribuíram para a insatisfação dos governantes, como: o abandono dos estrangeiros da 

colônia; a não produção agrícola em grande escala; políticas que mudaram de enfoque com o 

passar dos anos, entre outros, e a mais agravante foi a “má escolha do pessoal”. 

 
157 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 18 de março de 1876 a 9 de março de 1878. 

158 PARÁ. Falla com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 2.a sessão da 20.a 

legislatura da Assemblea Legislativa da provincia do Pará em 15 de fevereiro de 1877. 1877, p. 159. 

159 PARÁ. Falla com que o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho abrio a 2.a sessão da 20.a 

legislatura da Assemblea Legislativa da provincia do Pará em 15 de fevereiro de 1877. 1877, p. 159. 
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Abaixo é possível ver um quadro do movimento das pessoas da colônia desde a sua 

instalação até o ano de 1877: 

 

 

Todavia, é importante salientarmos que alguns presidentes provinciais do Pará, uns 

mais, outros menos, tentaram políticas de colonização e investiram tempo e dinheiro, com a 

intenção de prosperar a economia e o desenvolvimento da província. 

Logo, para levar o desenvolvimento e o progresso a partir da colonização, o governo 

provincial viabilizou a construção de uma via férrea, ainda em meados da década de 1860, 

porque desde aquele tempo já se sonhava com a estrada de ferro. A linha férrea, conhecida 

como a Estrada de Ferro de Bragança (EFB), tinha como finalidade se comunicar com a cidade 

no interior do Pará chamada Bragança, e posteriormente dirigida em direção ao Maranhão. 

Todo o caminho cortado pela estrada de ferro teria como objetivo criar novos núcleos 

de colonização, com o intuito de desenvolver atividades agropecuárias, como foi o caso de 

Benevides. Porém, ao passo que a descolonização aconteceu, ou seja, a saída dos colonos 

estrangeiros dos lotes de terras, passou-se a originar um movimento de migração interna, vinda 

Relatório da Presidência da Província do Pará. 1877, p. 161. 
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do Nordeste do Brasil para os estados da Amazônia, incentivado pelo governo. Assim, com “o 

acentuado decréscimo da imigração estrangeira, o afluxo de trabalhadores nacionais passou a 

dominar inteiramente a cena”160. 

Esse movimento de migração com grande força advinda do Nordeste, mais 

precisamente do estado do Ceará, logo se tornou assunto a ser debatido nas sessões da 

Assembleia Legislativa do Pará com mais frequência, por conta dos pedidos de ajuda para 

acolher os retirantes, vítimas que fugiam da grande seca do Nordeste em 1877. 

Na tabela anterior, pudemos verificar que haviam sobrado 26 brasileiros dentro do 

núcleo de Benevides. 

O Autor Carlos Araújo informa que esses brasileiros eram cearenses. Em soma, 

Ernesto Cruz afirma que os cearenses começaram a aparecer na província e demonstravam 

melhor aproveitamento, davam maior rendimento à lavoura: 

De certo não estranheis que ocupe a vossa atenção com este fato oriundo da 

seca que esterilizou a terra e empobreceu e lançou na miséria o homem, da 

província que primeiro repeliu de seu seio o braço escravo161. 

Tratando disso, o governo provincial logo deu jeito de direcionar os migrantes 

cearenses para os lotes de terras abandonados na Região Bragantina. Na tentativa de recolonizar 

as áreas demarcadas próximo à Belém, proveu meios e subsídios aos novos colonos: 

A estrada de Bragança, no lugar onde foi a colônia de Benevides, vai 

actualmente se formando um importante núcleo colonial de imigrantes 

cearenses, aos quaes o flagelo da secca da sua Província tem obrigado a 

procurar este solo de tanta uberdade (Sic)162. 

O Local já contava com cerca de 800 imigrantes cearenses, e o presidente provincial 

nesta altura, José da Gama Malcher163, expressou todo apoio às famílias de retirantes que 

 
160 VASCONCELOS, Luiz. Migrações Internas no Brasil. In: Revista Brasileira de Economia,1956, p. 89. 

161 PARÁ. Falla com que o exm. senr. dr. José Joaquim do Carmo abrio a 1.a sessão da 21.a legislatura da 

Assembléa Legislativa da provincia do Pará em 22 de abril de 1878. 1878, p. 6. 

162 PARÁ. Relatorio com que ao exm. sr. dr. José da Gama Malcher, 1.o vice-presidente, passou a administração 

da provincia do Pará o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho em 9 de março de 1878. 1878, p. 

89. 

163 1º Vice-Presidente no Cargo de titular de 9 de março de 1878 a 18 de março de 1878. 
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estavam no Pará, distribuindo “lotes de terras e instrumentos agrícolas e algum auxílio em 

dinheiro”164. 

Assim, com a atenção voltada à prestação de socorro e ajuda às famílias cearenses, 

cada vez menos se falava nos imigrantes estrangeiros que receberam seus títulos de terras em 

1875. Dessa forma, deu-se início a um novo processo de colonização da Zona Bragantina do 

Pará, com os governantes dando-se cada vez mais conta de que a solução para a almejada 

prosperidade da província do Pará era aproveitar a força de trabalho vinda de outras regiões 

brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 PARÁ. Relatorio com que ao exm. sr. dr. José da Gama Malcher, 1.o vice-presidente, passou a administração 

da provincia do Pará o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho em 9 de março de 1878. 1878, p. 

89. 
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3 “O FRACASSO DA COLONIZAÇÃO ESTRANGEIRA NO PARÁ” 

 

 

Na segunda metade do século XIX, a colonização de terras na província do Pará estava 

atrelada a preencher vazios demográficos, buscando-se, por meio das imigrações internacionais, 

soluções para as questões de povoamento e, a partir deste método, obter lucros e prosperidade 

para a economia. 

Assim, procurou-se investir em políticas de criação de lotes de terras para imigrantes, 

o que até certa medida rendeu bons frutos. Contudo, a partir do momento em que a economia 

extrativista da borracha passou atrair a atenção dos agricultores para os seringais, o estado 

sofreu com a falta de abastecimento de produtos essenciais para o dia a dia. Vimos no capítulo 

anterior o caso da colônia de Benevides e o seu abandono por parte dos estrangeiros: 

Triste realidade! E isto quando as indústrias definham, quando o próprio 

comércio da borracha começa a escassear, sem que o seringueiro desperte a 

ideia fatal de uma fortuna ilusória, que o atira aos braços da morte nas 

alagadiças margens do amazonas e seus afluentes165. 

No presente capítulo, iremos discorrer sobre a chegada dos trilhos ao interior da 

província do Pará e a ocupação das terras à beira da estrada de ferro, a qual ficou conhecida 

como a Estrada de Ferro de Bragança166. 

Do ponto de vista de Francisvaldo Santos, “era evidente a importância da Estrada de 

Ferro de Bragança, não só para as novas colônias que seriam fundadas, mas também para que, 

as já existentes fossem consolidadas”167. 

A criação de núcleos agrícolas pode também ser entendida, portanto, como um ideal 

de progresso para a província, de modo que a construção de novas estradas e vias de ligação ao 

interior não se desassociasse das políticas de povoamento por meio dos núcleos coloniais. 

Em 1858, por intermédio do presidente provincial Ambrósio Leitão da Cunha,168 a 

província passa a ter mais conhecimento do grande centro do que havia se tornado a cidade de 

 
165 PARÁ. Relatório apresentado ao exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides pelo exmo Sr. Dr. 

Pedro Vicente de Azevedo, por ocasião de passar-lhe a administração da província do Pará, no dia 17 de janeiro 

de 1875. 1875, p. 67. 

166 Bragança é uma cidade no interior do Pará e está situada na extremidade oriental da região nordeste do estado. 

167 SANTOS, 2016, p. 34. 

168 Conhecido também como o Barão de Mamoré, governou a província do Pará durante 26 de outubro de 1857 a 

24 de maio de 1858. 
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Bragança. Esta que era uma das poucas localidades da província que contava com agência dos 

Correios e destacava-se, “principalmente, como centro de zona agrícola capaz de abastecer a 

capital com gêneros alimentícios básicos”169. 

Do exposto anteriormente, podemos afirmar que era inevitável para o comércio da 

capital haver outras formas de comunicação para com as demais localidades da província, que 

não fosse por mar, por este apresentar muitos perigos, e sim por terra. Eugenia Egler, entretanto, 

ratifica evidenciando que “a via marítima, apesar de perigosa e demorada, ainda representava 

importância ponderável”170. 

O Jornal A Constituição indica que a estrada de Bragança é chamada para resolver um 

importante problema: o abastecimento da capital. E, com a construção da via, dois terços do 

seu traçado caminharia para o Maranhão, no que seria um grande passo dado para as 

comunicações das duas províncias vizinhas, e finaliza enunciando que “não pode, portanto, ser 

contestada a utilidade, as vantagens da estrada de ferro de Bragança”171. 

Desse modo, resultou naturalmente a necessidade de se criar uma via de comunicação 

segura e fácil com a cidade de Bragança. Na visão de Leitão da Cunha, assim seria feito o 

processo de integração da cidade interiorana à capital, e o resultado positivo disso seria 

vantajoso para ambos os lados, pois “haveria o comércio desta capital, todos os produtos que 

lhe pode fornecer, e que já lhe fornece a comarca de Bragança, e a esta daríamos para o 

consumidor desses produtos um mercado de importância como é o nosso”172. 

Para Leitão da Cunha, era fundamental o escoamento da produção agrícola para o 

mercado consumidor, porque seria uma “forma de compensar o investimento do governo na 

construção das estradas”.173 

Nesta altura, já havia “ramais” que interligassem por terra as cidades dentro da 

província. No entanto, com a alternativa de uma via férrea que cobrisse uma distância de 210 

km (quilômetros), logo se pensou em uma alternativa para ocupar os espaços entre Belém e 

Bragança. Contudo, logo se percebeu que não era tarefa fácil, visto que não se tratava somente 

 
169 ARAÚJO, 2013, p. 94. 

170 EGLER, 1961, p. 76. 

171 A Constituição: Órgão do Partido Conservador. Belém do Pará, 9 de março de 1882, p. 1. 

172 PARÁ. Relatório apresentado pelo Exmo. Sr. Presidente da Província do Pará Leitão da Cunha a Assembleia 

Legislativa Provincial de 08 de dezembro de 1858. 1858, p. 13. 

173 NUNES, 2011, p. 180. 
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de ocupar as terras à margem da estrada de ferro, e sim povoar o imenso vazio entre as duas 

cidades. Em outras palavras, a “Estrada de Ferro de Bragança estabeleceu uma nova lógica de 

colonização, não mais pelos rios, mas pela estrada, caracterizando a forma de ocupação da 

Região Bragantina”174. 

 Sendo assim, ao passo que prosseguiremos nossa investigação acerca do povoamento 

da Zona Bragantina, vamos analisar os elementos que fizeram com que a colonização destas 

terras, à beira da estrada de ferro de Bragança, não corresse como era o esperado pelas políticas 

daquela época. 

Portanto, no primeiro momento iremos abordar a questão afundo da construção da 

Estrada de Ferro de Bragança (EFB), como forma de integrar novos terrenos à capital; 

posteriormente, a ocupação das terras à beira desta via férrea e os problemas com a colonização 

estrangeira em terras paraenses. 

Adiante, faremos um estudo de caso dos retirantes cearenses que migraram para o Pará 

na década de 1870, pois, como já pudemos ver anteriormente, estes retirantes foram atingidos 

pela grande seca que assolou o estado do Ceará naquele período, e não tiveram alternativa a 

não ser procurar a sobrevivência em outras terras. 

Assim, caminharemos para o término desta pesquisa no âmbito das mobilidades que a 

província do Pará comportou durante o século XIX, dentro do recorte cronológico proposto por 

esta investigação. 

 

 

 

 

 

 
174 SANTOS, 2016, p. 35. 
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3.1 “O sonho da ferrovia”: A estrada de ferro Belém-Bragança e o futuro 

da província. 
 

Rompeu-se assim o primeiro pedaço de 

matta virgem onde tudo era fecundo e 

tudo exaltava numa mysteriosa 

assumpção de seiva (Sic)175. 

 

A colonização de terras no nordeste paraense até meados dos anos de 1870 havia 

apresentado diversos transtornos às autoridades provinciais. As políticas para com este assunto 

eram algo de que não se tinha total controle, e o futuro próspero da província ainda era incerto, 

como pudemos analisar no capítulo anterior. 

O governo provincial, empenhado em levar adiante as políticas de colonização e 

criação de núcleos agrícolas nos arredores de Belém, tratou de estender uma faixa territorial até 

a cidade de Bragança (antiga capitania de Álvaro de Souza), com a intenção de alocar colonos 

à beira de uma via que seria coberta por uma malha de ferro. O projeto de via férrea que cobrisse 

a distância de Belém até Bragança foi batizado de Estrada de Ferro de Bragança (EFB), e a 

região ficou conhecida como Zona Bragantina. 

A cidade de Bragança já demonstrava sua importância desde os tempos do período 

colonial, pois era uma importante via de ligação da província do Pará ao Maranhão. Segundo 

Ernesto Cruz, os primeiros registros da presença portuguesa na região foram ainda no século 

XVII, quando Pedro Teixeira, incumbido por Castelo Branco de levar a boa-nova ao Maranhão, 

preferiu o caminho terrestre, na tentativa de evitar as adversidades provenientes das navegações 

marítimas. No percurso de sua viagem de Belém a São Luís, foram gastos 2 meses, partindo no 

dia 7 de março e com chegada em 7 de maio de 1616, e o trajeto seguido foi: “subida pelo rio 

Guamá, passagem por Ourém e Bragança até sair na costa junto ao Turiaçu”176. 

O historiador Francivaldo Nunes, a partir dos dados examinados nos relatórios da 

presidência da província do Pará, identifica um intenso comércio da cidade de Bragança com 

as vilas no interior da província ainda na década de 1860. A comercialização de produtos 

 
175 CAMARGO, Felisberto. Terra e colonização no antigo e novo quaternário da zona da estrada de ferro de 

Bragança, Denver: colorado,1948, p. 127. 

176 CRUZ, 1955, p. 61. 
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extrativos era feita por meio da cabotagem177, e “a presença de diversas vilas, freguesias e 

povoados e o movimentado comércio da cabotagem, era uma demonstração de que está área 

poderia se tornar uma grande zona de abastecimento de alimentos para a província do Pará”178. 

A Estrada de Ferro de Bragança (EFB) foi inaugurada no ano de 1883, quando no dia 

24 de junho daquele ano foi assentado e inaugurado com festejos o primeiro trilho da estrada 

de ferro. “Era um dia de festa para a Amazônia, quando se transformava em realidade, uma das 

grandes aspirações do governo provincial”179, completa Ernesto Cruz. 

No entanto, o projeto teve de contar com inúmeros atrasos para o início das obras, e 

os rumos políticos que foram tomados para que o plano de instalação da via férrea ocorresse 

tiveram de sofrer diversas modificações, ora por causas naturais, ora por consequências de má 

administração, sob serviços da empresa contratada. 

Para melhor entendimento sobre este assunto, é de suma importância, ou melhor, é 

indispensável fazermos um levantamento do percurso político traçado pelos governantes, para 

compreendermos como um projeto de instalação de uma via férrea serviu de estímulo para as 

políticas de criação de núcleos agrícolas, justificadas no discurso de progresso e prosperidade 

para a região. 

O assentamento do primeiro trilho de uma estrada de ferro “era o começo da fartura 

que se prenunciava, por meio das organizações agrícolas que iam ser fundadas e trabalhadas, 

carinhosa e tecnicamente, com a ajuda dos colonos estrangeiros”180. 

Sendo assim, a primeira tentativa de promover a construção desta via férrea foi feita 

sob o governo do presidente provincial Abel Graça, datado do ano de 1870. Assim, Abel 

“prontificou-se em financiar qualquer empresa interessada em instalar um serviço de “rodagem 

a vapor”, oferecendo grandes vantagens à empresa que demonstrasse interesse em explorar o 

desenvolvimento da região, legitimado na Lei n.º 638 de 31 de outubro de 1870181. 

 
177 Expressão utilizada para o comércio marítimo de mercadorias nos portos de um mesmo país. Ela ocorre no mar, 

mas também pode ter parte do percurso realizado em rios ou lagos. Exemplo: saída do porto de Belém e chegada 

ao porto de Manaus. 

178 NUNES, 2011, p. 176. 

179 CRUZ, 1955, p. 67. 

180 Ibidem, 1955, p. 67. 

181 EGLER, 1961, p. 77. 
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Até o dia 15 de agosto daquele ano, havia sido executada a limpeza e abertura de 2 

léguas da Estrada de Bragança, “sob serviços da empresa contratada em nome de Valentim José 

Ferreira, o qual teria acertado serviços pelo valor de 3:000$000 réis”182. 

 

 

 

 

Por certo, a partir da leitura dos relatórios da Assembleia Legislativa da província do 

Pará, percebemos que no discurso dos presidentes provinciais para a construção da estrada de 

ferro estava sempre presente o apelo em atrair colonos e criar núcleos de produção agrícola para 

a região: 

A estrada de ferro de Bragança surgiu do imperativo da colonização de uma 

extensa faixa de terra que, partindo de Belém, ia terminar na primitiva 

 
182 PARÁ. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na primeira sessão da 17.a legislatura pelo 

quarto vice-presidente, Dr. Abel Graça. 1870, p. 40. 

Imagem 2: Caminho da Estrada de Ferro (Belém-Bragança) em Castanhal km. 58 (PA) 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 



 

65 

capitania de Álvaro de Sousa, filho de Gaspar de Sousa, que foi governador-

geral do Brasil183. 

No ano de 1874, o presidente da província do Pará, Pedro Vicente de Azevedo,184 

expôs seu desânimo com os resultados agrícolas obtidos, e aponta como principal causa que 

concorre para o estado das coisas “a carência de braços úteis”; por fim, justifica dizendo que: 

O Brasil precisa de braços e o Norte mais do que do Sul: porque a pequena 

corrente de imigração que temos podido dirigir para o império, corre, em sua 

quase totalidade, para as províncias do Sul185. 

Adiante, o mesmo presidente provincial, citado anteriormente, faz seus 

esclarecimentos a respeito da zona (região) que tem mais potencial de receber maior demanda 

e colonos, “mas colonos para trabalho, não simples consumidores exigentes, desses temos 

bastante”, e completa: 

Incontestavelmente o local mais apropriado para colônias agrícolas, é a 

estrada de Bragança, não só pela uberdade do solo, como estar próximo do 

mercado da capital e comunicar-se facilmente com as cidades de Vigia e 

Bragança186. 

Foi com esta ideia que a colônia de Benevides foi projetada, e no dia 13 de junho de 

1875 foi fundada. A partir disto, acreditou-se que estava assegurada a prosperidade da província 

com a colonização da Zona Bragantina. 

A instalação da colônia de Benevides foi um marco para as políticas de colonização 

até o ano de 1875, pois as tentativas de colonização com colonos estrangeiros em território 

paraense haviam sido na maioria das vezes frustradas por causa de abandono, escassez de 

recursos e dificuldade de comunicação com a capital. 

Até então os produtos agrícolas produzidos naquele núcleo, eram trazidos para 

o mercado consumidor de Belém, por via fluvial. Transporte caro, difícil e 

moroso, que não compensava o trabalho dos colonos, nem atenuava as grandes 

despesas feitas pelo governo com a manutenção daquela propriedade187. 

 
183 CRUZ, 1955, p. 64. 

184 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 19 de abril de 1874 a 1º de julho de 1875. 

185 PARÁ. Relatório apresentado com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Guilherme Francisco Cruz 3o vice-

presidente passou a administração da província do Pará ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Vicente de 

Azevedo em 17 de janeiro de 1874. 1874, p. 14. 

186 PARÁ. Relatório apresentado com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Guilherme Francisco Cruz 3o vice-

presidente passou a administração da província do Pará ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Vicente de 

Azevedo em 17 de janeiro de 1874. 1874, p. 15. 

187 CRUZ, 1995, p. 64. 
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Entretanto, foi naquele momento que os governantes provinciais perceberam quais 

rumos as políticas deveriam tomar e qual era a importância da Estrada de Ferro de Bragança 

para o sucesso das ações colonizadoras na província do Pará: 

Para que se torne uma realidade a colonização dos territórios marginais à 

Estrada de Bragança e seus ramaes, é indispensável que fique garantido aos 

produtores agrícolas e industriais transporte fácil e rápido para o mercado da 

capital, e esse transporte só pode satisfazer sendo feito por estrada de ferro 

(Sic)188. 

Foi com esse intuito que a estrada de ferro foi projetada e assim passaria a dar suporte 

ao escoamento de mercadorias que eram produzidas na colônia de Benevides e nos núcleos que 

posteriormente viriam a ser criados, facilitando o transporte, o ir e vir para a capital da 

província, onde as mercadorias chegariam ao mercado consumidor de maior demanda. 

Dessa forma, ao passo que se entendia a importância da colonização da estrada de 

Bragança, o governo provincial tinha de promover políticas ainda mais do interesse dos 

agricultores para protegê-los e combater o malogro que ameaçou os projetos de colonização 

nos anos anteriores, já que o atrativo da economia da borracha ainda era um dos principais 

motivos de abandono dos lotes agrícolas, o que é justificado nas palavras do vice-presidente 

provincial Guilherme Francisco Cruz189, quando diz que “os seringais devolutos nesta e na 

província do Amazonas são grande mal para a agricultura dessas duas ricas províncias”190. 

À medida que a emigração para os seringais tomou grandes proporções e ganhou ares 

de êxodo, cada vez mais ia esgotando-se o elemento servil que as lavouras da província um dia 

proveram. Com isso, verificamos a partir dos relatórios provinciais que, nas últimas décadas, já 

estavam em escassez os braços livres para os núcleos agrícolas e nas terras dos fazendeiros do 

Pará. Por certo, essa foi uma das principais causas desencadeadoras a carência no abastecimento 

de alimentos para a região191. 

 
188 PARÁ. Relatório apresentado com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Guilherme Francisco Cruz 3o vice-

presidente passou a administração da província do Pará ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Vicente de 

Azevedo em 17 de janeiro de 1874. 1874, p. 15. 

189 2º Vice-Presidente no cargo de titular durante o período de 21 de novembro de 1873 a 19 de abril de 1874. 

190 PARÁ. Relatório apresentado com que o Excelentíssimo Senhor Doutor Guilherme Francisco Cruz 3o vice-

presidente passou a administração da província do Pará ao Excelentíssimo Senhor Doutor Pedro Vicente de 

Azevedo em 17 de janeiro de 1874. 1874, p. 16. 

191 É importante ressaltar que a mão de obra escrava na província do Pará até a metade da década de 1870 já estava 

enfraquecida em decorrência da lei do ventre livre, assinada em 12 de maio de 1871 e promulgada em 28 de 

setembro do mesmo ano. 
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O autor Antônio Rocha Penteado deixa clara sua ideia quando afirma que todo e 

qualquer ganho com a borracha era ilusório. Quanto mais se ganhava, mais se gastava, e foi 

dessa forma que “a atração da borracha levou quase toda população do Pará a uma vida 

artificial”192. Devido a isto, Antônio Penteado conclui que a borracha consumia o braço 

trabalhador. 

Sob crise na mão de obra e falta de abastecimento para o mercado consumidor, as 

autoridades provinciais encontravam-se com poucas alternativas para com o futuro da 

província, sendo a principal alternativa já mencionada: dar início à construção da Estrada de 

Ferro de Bragança. 

No entanto, para iniciar as obras, era necessário firmar um contrato com a empresa que 

despertasse interesse em obter alguns benefícios oferecidos pelo governo. E, na tentativa de 

tornar mais atrativo, era proposto pelo governo a garantia de juros sobre o capital de novecentos 

contos de réis (R$ 110. 700. 000, 00), e “ainda da isenção de direitos provinciais e municipais 

para o material necessário a construção da via Férrea (sic)” 193. Apesar disto, não apareceram 

concorrentes.  

Para mudar a situação desfavorável às políticas de desenvolvimento, o governo geral 

prestou o necessário auxílio, autorizando conceder às companhias de estradas de ferro os juros 

mais razoáveis. E no dia 9 de setembro de 1873, sob autorização do presidente provincial 

Domingos José da Cunha Júnior, foi sancionada a lei de n.º 779, que: 

Autoriza a concessão do prêmio de 5:000$000 por kilometro de estrada de 

ferro construída na estrada de Bragança e seus ramaes à Cintra, Vigia, S. 

Miguel e Ourém, e estabelece as bases para o contrato respectivo (Sic)194. 

Nessa perspectiva, o autor Ernesto Cruz complementa que, sem nenhum efeito positivo 

até a altura, “procurou, então, o governo dilatar o prazo do privilégio para 40 anos, e elevar os 

juros sobre o capital empregado a 7%”195. 

 
192 PENTEADO, Antônio Rocha. Problema de colonização e de uso da terra na Região Bragantina do Estado 

do Pará, 1º Volume, Belém: UFPA, 1967, p. 122. 

193 CRUZ, 1955, p. 65. 

194 PARÁ. Relatorio com que o Excellentissimo Senhor Doutor Domingos José Da Cunha Junior passou a 

Administração da Provincia do Pará ao 3º. Vice-Presidente, O Excellentissimo Senhor Doutor Guilherme 

Francisco Cruz Em 31 De Dezembro De 1873. 1873, p. 37. 

195 CRUZ, op. cit., p. 65. 
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Acrescenta-se que a empresa contratada teria direito a 10 léguas quadradas de terras 

onde seria instalada a estrada de ferro, e posteriormente estabeleceria núcleos de colonização. 

Dessa forma, ficaria responsável a empresa de introduzir, em suas adjacências, o total de “10 

mil imigrantes na base de dois mil e quinhentos por ano, sendo que o Governo da província 

pagaria as passagens dos colonos”196. Essas vantagens ficaram previstas e asseguradas na lei 

provincial de n.º 809, de 6 de abril de 1874. 

Quando o novo presidente provincial assumiu o cargo no ano de 1874, Pedro Vicente 

Azevedo manifestou sua insatisfação sobre o momento que vivenciava a província até a altura, 

e questionou o porquê da falta de abundância dos produtos essenciais para o consumo do dia a 

dia, pois que, em outro momento, o Pará já havia vivido tempos de autossuficiência, produzindo 

em grandes quantidades e exportando em larga escala, todavia, sob a crise de abastecimento, 

era necessário importar mercadorias de outros estados e localidades, por um preço 

razoavelmente alto, completou o líder do governo197. 

Em vista dos argumentos apresentados anteriormente, o mesmo presidente provincial 

citado acima ainda expôs, em relatório daquele mesmo ano, que o que estava acontecendo na 

província não era algo acidental nem isolado para entrar na ordem de uma circunstância 

passageira, visto que, em certa proporção, “denunciam uma combinação de elementos 

corrosivos, que vão surdamente solapando as bases da prosperidade e da grandeza futura da 

província”198. 

Outro fator que exerceu grande influência nos atrasos para o início da construção 

foram as causas naturais e, ainda nas palavras de Pedro Vicente Azevedo, é esclarecido que: 

Tendo procedido a demarcação da 2ª das seis léguas de terras provinciais 

concedidas para uma colônia na estrada de Bragança, comunicou a 
presidência que suspendia os trabalhos da demarcação e divisão em lotes, por 

causas das chuvas do inverno que começava a cahir (Sic)199. 

 
196 ARAÚJO, 2013, p. 110. 

197 PARÁ. Relatório Apresentado a Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão Da 19.ª Legislatura 

pelo Presidente da Provincia do Pará, o Excellentissimo Senhor Doutor Pedro Vicente De Azevedo, Em 15 De 

Fevereiro De 1874. 1874, p. 62. 

198 PARÁ. Relatório Apresentado a Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão Da 19.ª Legislatura 

pelo Presidente da Provincia do Pará, o Excellentissimo Senhor Doutor Pedro Vicente De Azevedo, Em 15 De 

Fevereiro De 1874. 1874, p. 62. 

199 PARÁ. Relatório Apresentado a Assembléa Legislativa Provincial na Primeira Sessão Da 19.ª Legislatura 

pelo Presidente da Provincia do Pará, o Excellentissimo Senhor Doutor Pedro Vicente De Azevedo, Em 15 De 

Fevereiro De 1874. 1874, p. 65. 
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Adiante, ainda no relatório do ano de 1874, o presidente provincial chama a atenção 

para a falta de concorrentes para assinar os contratos de construção da via férrea e atribui o 

motivo disso às insuficientes garantias oferecidas aos empresários. Porém, deixa explícito que 

a lei passaria por algumas alterações, até que pudesse tornar-se mais atrativa para empresas. 

Para dar cumprimento à lei provincial n.º 809, de 6 de abril de 1874, Francisco Maria 

Corrêa de Sá e Benevides abriu um edital para a secretaria concorrente à construção da estrada 

de ferro, e ao fim do prazo, no dia 10 de agosto, foram apresentadas 3 propostas: 

I. Adam Benaion 

II. Francisco Taques Alvim 

III. Cícero de Pontes e do bacharel Antônio Gonçalves da Justa Araújo. 

Sendo assim, no dia 15 de setembro de 1874, celebrou-se o contrato na presença de 

Pedro Vicente Azevedo com o engenheiro Cícero de Pontes e Antônio Gonçalves da Justa 

Araújo. Acontecimento este que ganhou notoriedade e foi notícia em jornais de outras 

províncias, como podemos exemplificar no caso do jornal O Cearense, o qual noticiou que “a 

presidência assinou contrato com o Bacharel Antônio Gonçalves da Justa Araújo e Cícero 

Pontes para a construção da Estrada de Ferro de Bragança, visto ter sido a proposta mais 

vantajosa”200. 

O contrato estabelecia a construção de uma estrada de ferro da capital (Belém) até a 

cidade de Bragança, nos termos da lei provincial n.º 809 de 6 de abril de 1874. 

Foi a partir desta reunião que o engenheiro Cícero e o procurador Antônio Araújo 

ficaram acertados de organizar os concessionários ou empresa responsável para dar início às 

obras da construção da estrada de ferro. O prazo inicial era de 30 meses, a contar da data do 

referido contrato201. 

De acordo com o relatório em que Pedro Vicente de Azevedo passou a administração 

da província para o presidente Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, podemos encontrar 

o seu esclarecimento em favor à prosperidade e aos interesses da província, quando o próprio 

 
200 O Cearense. Fortaleza, 27 de setembro de 1874, p.3. 

201 Os termos do contrato celebrado pela presidência da província com Cícero Pontes e Antônio da Justa Araújo 

estão disponíveis nos anexos do Relatório da Província do Pará do ano de 1875. Disponível em: 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/543/000114.html 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/543/000114.html
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Pedro Azevedo deixa registrado no documento que acredita ter deixado assegurados, da melhor 

maneira possível, os direitos e interesses da província, conciliando com a garantia que a lei (n.º 

809 de 6 de abril de 1874) concederia à empresa. 

Ainda no relatório apresentado no dia 17 de janeiro de 1875, Pedro Vicente Azevedo 

enfatiza que para o desenvolvimento da Região Bragantina é de maior conveniência que a 

empresa concessionária responsável pela construção da Estrada de ferro introduza imigrantes 

nas abundantes terras que serão preparadas à beira da via férrea, conforme for construída, pois 

este será o impulso necessário para a economia da província prosperar e que os esforços que 

foram feitos para a realização deste projeto sejam compensados com extraordinário proveito202. 

Em sessão solene na Assembleia Legislativa do ano de 1876, o presidente provincial 

Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides tratou de expressar seu desagrado pelo acordo 

feito entre o antigo líder da província, o engenheiro Cícero Pontes e Antônio da Justa Araújo, 

porquanto, decorrido o prazo estipulado no contrato firmado entre estes, nada foi feito, e, nas 

palavras de Francisco Sá e Benevides: “Até hoje não consta que se tenha ao menos iniciado tais 

trabalhos”203. 

O Liberal do Pará de 1875 manifestou seu posicionamento sobre os malogros 

testemunhados acerca das tentativas de construção da estrada de ferro na Zona Bragantina, 

quando afirmou que “o diabo é maligno, e às vezes desfaz os mais bem combinados planos, 

como aconteceu com o contrato da estrada de ferro de Bragança”204. 

No Relatório de 1876, Francisco Sá e Benevides afirmou que “para o desenvolvimento 

dos núcleos coloniais, na estrada de Bragança, é questão vital a via férrea” 205. Adiante, neste 

mesmo relatório, o presidente provincial expressou todo seu otimismo com as imigrações para 

a província, pois, pouco tempo antes, no dia 13 de junho de 1875, havia inaugurado o núcleo 

 
202 PARÁ. Relatório apresentado ao exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides pelo exmo Sr. Dr. 

Pedro Vicente de Azevedo, por ocasião de passar-lhe a administração da província do Pará, no dia 17 de janeiro 

de 1875. 1875, p. 53. 

203 PARÁ. Relatório apresentado pelo exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente da 

província do Pará, á Assembléia Legislativa Provincial na sua sessão solene de instalação da 20.a legislatura, 

no dia 15 de fevereiro de 1876. 1876, p. 40. 

204 O Liberal do Pará: Órgão do Partido Liberal. Belém do Pará, 14 de março de 1875, p. 1. 

205 PARÁ. Relatório apresentado pelo exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente da 

província do Pará, á Assembléia Legislativa Provincial na sua sessão solene de instalação da 20.a legislatura, 

no dia 15 de fevereiro de 1876. 1876, p. 40. 
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agrícola que recebeu seu nome: Benevides, próximo a Belém, e com excessiva esperança 

escreveu ao governo do império para que: 

destine verba para auxílio para a colonização na província, e espero que 

continuareis a votar crédito no orçamento para que possa manter-se aquele 

núcleo e tomar maior incremento206. 

Porém, no capítulo anterior, fizemos um estudo mais aprofundado sobre a 

prosperidade desta colônia agrícola e vimos que as expectativas não foram muito bem 

correspondidas no decorrer dos anos. 

Somente no ano de 1877, sob administração do Dr. João Capistrano Bandeira de Mello 

Filho, foi que se aplicou a primeira punição pelos atrasos das obras da estrada ferro, porque, 

terminado o prazo de 18 meses acertados no contrato firmado em 1874, nenhuma planta, perfil, 

tabela nem planos e cadernetas foram apresentados pelos concessionários. 

Em 19 de setembro de 1876, foi rescindido o contrato com os concessionários Cícero 

Pontes e Antônio da Justa Araújo pelo não cumprimento da cláusula n.º 36 nos termos do 

contrato de 1874, no qual os concessionários ou empresa que eles organizarem deveriam 

apresentar ao governo provincial dentro do prazo de 18 meses, contados da data do contrato: 

1. A planta geral da linha na estrada de 1:400 em que serão indicados os raios de 

curvatura e a configuração do terreno representado por meio de curvas de nível, 

equivalente de 3 metros. 

2. O perfil longitudinal na escala de 1:400 para as alturas e de um por 4:000 para 

as distâncias horizontais, indicando a extensão e cotas dos decliveis. 

3. Perfis transversais na escala de 1:200 em número suficiente para a 

determinação dos volumes de obras de terra. 

4. Planos gerais das obras mais importantes na escala de 1:200. 

5. Relação das pontes, viadutos, pontilhões e bueiros com as principais 

dimensões, posição na linha, sistema na construção e quantidade de obra. 

6. Tabela da quantidade de escavações para executar o projeto de transporte 

médio da remoção dos materiais e sua classificação aproximada. 

 
206 PARÁ. Relatório apresentado pelo exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente da 

província do Pará, á Assembléia Legislativa Provincial na sua sessão solene de instalação da 20.a legislatura, 

no dia 15 de fevereiro de 1876. 1876, p. 49. 
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7. Tabela de alinhamento e seu desenvolvimento, raios de curvas, cotas de 

declividades e suas extensões. 

8. Cadernetas autênticas das notas das operações e topografias, geodésicas e 

astronômicas feitas no terreno. 

O não cumprimento desses artigos previstos no contrato levou à aplicação da punição 

sob a cláusula n.º 37, da qual destacamos as seguintes linhas: 

Pelo não cumprimento da clausula acima os emprezarios, ou a empreza por 

elles organizada, ficam sujeitos à uma multa de seis contos de réis 

(6:000$000). Se seis meses depois ainda não tiverem cumprido, incorrerão na 

multa de mais doze contos de réis (12:000$000) ou o contrato considerar-se-

ha rescindido, caducando o privilégio à arbítrio das partes, salvo em ambas as 

hypoteses os casos de força maior devidamente justificados perante o governo 

provincial (Sic)207. 

Também foi no ano de 1877 que a “grande seca” assolou o Nordeste brasileiro, 

exercendo grande influência no movimento de emigração dos atingidos por ela para outras 

regiões do Brasil. À vista disso, os governos provinciais foram orientados a promover a 

emigração dos vitimados da seca no Ceará às províncias que tivessem condições de os receber. 

Nessa linha de pensamento, o autor Celso Furtado esclarece que os movimentos de emigração 

foram orientados “particularmente para a região Amazônica”208. Esse assunto será discutindo 

com maior importância mais adiante. 

O governo da província do Pará, sob administração do presidente José da Gama 

Malcher, de cunho conservador e societário do jornal “A Constituição”, publicou uma 

coletânea de artigos intitulados “A Estrada de Bragança” em várias edições deste periódico, 

com o intuito de chamar a atenção para desenvolver a Região Bragantina por meio da 

colonização de núcleos. 

Neste periódico, podemos tomar de importante para esta investigação o quanto os 

veículos de comunicação tinham um papel fundamental para propagar as ideias do governo, 

atrelados ao discurso de desenvolvimento que era pretendido para as regiões adjacentes à capital 

 
207 PARÁ. Relatório apresentado ao exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides pelo exmo Sr. Dr. 

Pedro Vicente de Azevedo, por ocasião de passar-lhe a administração da província do Pará, no dia 17 de janeiro 

de 1875. 1875, p. 118. 

208 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil, 27ª edição, São Paulo: Companhia Editora Nacional. 

2000, p. 139. 
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Belém. Deste modo, empenhados em levar a prosperidade para a região, manifestavam a 

propaganda para imigrantes estrangeiros e nacionais. 

Porém, nesta mesma edição do jornal “A Constituição” verificamos uma nota de 

preocupação com o futuro da província, quando é mostrado que a Estrada de Ferro ainda não 

havia saído do papel. Sendo assim, “quem poderá profetizar o futuro da Estrada de Ferro de 

Bragança?”, indaga o periódico209. 

Nos relatórios do ano de 1878, pouco podemos ver sobre a construção da estrada de 

Bragança; por outro lado, é tratada de maneira profunda a importância de saber receber os 

retirantes cearenses que estavam fugindo da seca do Nordeste e como aproveitá-los, com intuito 

de empregá-los nas colônias agrícolas criadas pelo governo provincial. 

O assunto que ocupou muitas páginas dos relatórios provinciais daquele ano (1878) 

foram as imensas dívidas que a província do Pará enfrentava, sob capital mal-empregado e sem 

retorno das administrações anteriores. “Se não é melindroso ou desanimador o estado financeiro 

da Província, não é ele ainda bastante satisfatório”, completou José da Gama Malcher210. 

O presidente provincial José Coelho da Gama e Abreu211, em fala na segunda sessão 

para a Assembleia Legislativa da província do Pará, reacende a importância da via férrea para 

a região e o desenvolvimento que trará consigo para a Zona Bragantina. Na fala do presidente, 

o “estabelecimento de uma linha férrea entre esta capital e Bragança, é de a muito o desideratum 

dos habitantes de ambas as cidades, pontos terminais da linha”212. 

O autor Ernesto Cruz complementa que João Coelho da Gama e Abreu encontrou nos 

papéis de seu antecessor que: 

Havia uma proposta feita pelo desembargador Izidro Borges Monteiro e 

Francisco de Siqueira Queiroz, concessionários da estrada Bragantina, em São 

 
209 A Constituição: Órgão do Partido Conservador. Belém do Pará, 31 de outubro de 1878, p. 1. 

210 PARÁ. Relatorio com que ao exm. sr. dr. José da Gama Malcher, 1.o vice-presidente, passou a administração 

da provincia do Pará o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho em 9 de março de 1878. 1878, p. 

107. 

211 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 16 de junho de 1879 a 29 de março de 1881. 

212 PARÁ. Falla com que o excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente da provincia, 

abriu a 2.a sessão da 21.a legislatura da Assembléa Legislativa da provincia do Gram-Pará, em 16 de junho de 

1879. 1879, p. 17. 
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Paulo, onde faziam algumas alterações para menos nos preços da respectiva 

proposta de concorrência213. 

O presidente provincial trazia em seu discurso novamente o desejo de desenvolver a 

região por intermédio da agricultura, na medida em que fosse possível atender a demanda de 

colonos instalados à beira da estrada de Bragança. Porém, o contrato estabelecido pela lei n.º 

809 de 6 de abril de 1874 ficou sujeito a algumas modificações pelo presidente da província, 

nas cláusulas que obrigava a empresa responsável por construir a ferrovia, fazendo: 

1. Não se tornar precisa a introdução de colonos, desde que já o possuíamos. 

2. A dificuldade que hoje encontraríamos em obter do governo o embolso das 

passagens. 

3. O ônus que viria à província por, ao menos durante um semestre, sustentar estes 

imigrantes, embora eles fossem obrigados depois a reembolsar as quantias 

recebidas214. 

Acerca dos colonos que seriam instalados nos lotes, conforme a estrada fosse 

construída, o autor Marcos Carvalho reforça a ideia de que este modelo de colonização seria a 

alternativa mais viável para a província, pois geraria toda a produção e o abastecimento de 

gêneros alimentícios para suprir as demandas do comércio da capital215. 

O jornal A Boa Nova de 1879 expressou uma nota a favor da construção da via férrea 

e enfatizou que esta seria a única forma de prosperar a economia provincial, porque sem ela 

não havia forma de escoar as mercadorias produzidas nos núcleos coloniais, mas com ela a 

lavoura ficaria mais animada e o comércio teria mais esperanças, “oxalá! pudesse o Pará 

também ver concluída a estrada de ferro de Bragança, que de tanta necessidade é para a 

província!”216. 

Com base nos dados obtidos a partir dos relatórios da província do Pará, verificamos 

que o plano habitacional para povoar a estrada de Bragança era ocupar uma faixa territorial de 

 
213 CRUZ, 1955, p. 66. 

214 PARÁ. Falla com que o excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente da provincia, 

abriu a 2.a sessão da 21.a legislatura da Assembléa Legislativa da provincia do Gram-Pará, em 16 de junho de 

1879. 1879, p. 18. 

215 CARVALHO, Marcos. Bebendo açaí e comendo Bacalhau: Perfil e práticas da sociabilidade lusa em Belém 

do Pará entre finais do Século XIX e início do Século XX, Porto: FLUP, 2011, p. 88. 

216 A Boa Nova: Tudo que for verdadeiro, Honesto, justo, sancto e amavel (PA). Belém do Pará, 9 de julho de 

1879, p. 2. 
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200 quilômetros, de um lado e de outro da via férrea, criando colônias agrícolas para garantir o 

retorno do capital empregado nos serviços prestados na construção da via de comunicação ao 

interior do Pará. 

Assim, com a ligação feita por terra ao interior da província, com um meio de 

transporte que não fosse tão caro, como era o caso das embarcações no comércio da cabotagem, 

como vimos anteriormente, haveria sucesso nos empreendimentos. Portanto, a construção da 

estrada de ferro de Bragança: 

melhorará a péssima alimentação de que se serve a capital, e concorrerá isto 

para transformar a cidade de Bragança em um ponto de banhos, onde, na 

estação calmosa, possam os nossos comprovincianos achar o fresco e a saúde, 

e ao mesmo tempo dará rápido desenvolvimento aquela cidade217. 

Na sua fala sobre a estrada de Bragança, João Coelho da Gama Abreu218 elucida que 

está totalmente comprometido e que fará tudo que estiver ao seu alcance para dotar sua 

província natal de tais melhoramentos. E conclui reiterando que, se o que ele planejar se 

cumprir, “terá feito um valioso serviço a terra que o serviu de berço”219. 

Em adição, planejando a construção da Estrada de Ferro de Bragança, o mesmo 

presidente provincial referido acima ordenou que fossem estabelecidos novos núcleos coloniais 

com capacidade de acomodar mil emigrantes conforme as condições locais, de mais ou menos 

3 em 3 léguas, ao passo que fosse aberta e construída a via férrea. Além disso, ordenou ao 

diretor do núcleo de Bragança que fizesse a mesma coisa, formando também novos núcleos, 

todos na direção tomada pelo engenheiro Joaquim Gomes de Oliveira para a estrada de ferro. 

Na colônia de Benevides, o ambiente era de descontentamento. Os poucos imigrantes 

estrangeiros que ali fixaram moradia, juntamente com os retirantes cearenses que chegaram à 

província, somavam cerca de 9 mil pessoas, números que nunca excederam em muito. 

No relatório de 15 de fevereiro de 1880, João Coelho da Gama Abreu, então presidente 

da província, esclareceu que a insatisfação dos colonos era consequência dos cortes financeiros 

 
217 PARÁ. Falla com que o excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente da provincia, 

abriu a 2.a sessão da 21.a legislatura da Assembléa Legislativa da provincia do Gram-Pará, em 16 de junho de 

1879. 1879, p. 18. 

218 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 21 de dezembro de 1879 a 29 de março de 1881. 

219 PARÁ. Falla com que o excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente da provincia, 

abriu a 2.a sessão da 21.a legislatura da Assembléa Legislativa da provincia do Gram-Pará, em 16 de junho de 

1879. 1879, p. 18. 
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feitos pela administração da província com o diretor da colônia. Assim, descontentes e 

assistindo à má utilização do dinheiro, muitos colonos passaram a abandonar o núcleo; já outros, 

que permaneceram, manifestaram-se com irritação e ameaçaram o governo, “animados por um 

discurso que se diminuíssem os socorros, iriam se dirigir à capital para obter”220. 

Todavia, a “presidência da província deliberou tomar algumas medidas que 

mostrassem estar resolvida a acabar, não só com as excessivas despesas de Benevides, mas 

também fazer respeitar as ordens do governo”221. Desse modo, melhor aconselhados, os colonos 

manifestantes deixaram as ameaças para procurar no trabalho alívio para seus males. 

É importante observarmos atentamente o exemplo acima, pois a partir dele podemos 

mensurar como o governo aplicava o dinheiro público, e de certa maneira empregava mal, na 

medida em que não houvesse retorno satisfatório ao tesouro provincial. Em consequência disto, 

para corresponder à vista da presidência da província e do governo-geral, o diretor Antônio 

Bernardinho Jorge Sobrinho procurou diminuir as despesas, já pela redução do número de 

pessoas no trabalho, pois a “despesa da colônia era de 14 contos por semana ou 56 por mês, 

quando ele tomou a direção do núcleo, hoje faz cerca de 20 contos mensais de gasto”222. 

A existência da colônia de Benevides era fundamental e exercia muita influência sobre 

a capital da província do Pará, mesmo após todos os problemas enfrentados, dado que a colônia 

oferecia meios de sobra para crescer e fazer abundar o mercado de Belém. Era a única colônia 

rural que a província dispunha até finais da década de 1870, nela progrediram as plantações e a 

expectação era que pudesse ser o celeiro da capital. “Nas vossas mãos está o deixá-la morrer 

ou dar-lhe vida”223. 

Porém, com Estrada de Ferro de Bragança ainda não apresentando soluções, o que 

restava aos líderes provinciais era cobrar das empresas e concessionários o início das obras,  

 
220 PARÁ. Relatorio apresentado pelo excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente 

da provincia, á Assembléa Legislativa Provincial do Pará, na sua 1.a sessão da 22.a legislatura, em 15 de 

fevereiro de 1880. 1880, p. 26. 

221 PARÁ. Relatorio apresentado pelo excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente 

da provincia, á Assembléa Legislativa Provincial do Pará, na sua 1.a sessão da 22.a legislatura, em 15 de 

fevereiro de 1880. 1880, p. 26. 

222 PARÁ. Relatorio apresentado pelo excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente 

da provincia, á Assembléa Legislativa Provincial do Pará, na sua 1.a sessão da 22.a legislatura, em 15 de 

fevereiro de 1880. 1880, p. 26. 

223 PARÁ. Relatorio apresentado pelo excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente 

da provincia, á Assembléa Legislativa Provincial do Pará, na sua 1.a sessão da 22.a legislatura, em 15 de 

fevereiro de 1880. 1880, p. 27. 
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pois os colonos estavam perdendo suas colheitas por não haver meios de transportá-las até o 

comércio, fazendo com que eles abandonassem os trabalhos rurais e procurassem outros meios 

de vida mais proveitosos. 

Sobre este assunto, o presidente provincial expôs que nada ele podia fazer além do que 

já se tinha feito, conforme podemos verificar no relatório de 1884: 

Infelizmente, porém, o governo não tem atendido aos meus pedidos em favor 

da primeira estrada férrea que teria a província, e que iria vivificar um núcleo 

colonial importante com o qual o governo tem despendido avultas somas224. 

Ele reitera que esta estrada de ferro era de extrema relevância e que traria o 

melhoramento tanto para a capital, quanto para a província, e pediu que o estado continuasse 

com esperança e fé, pois a assembleia já reconhecera a importância de tal obra para o Pará. 

Mas foi apenas no ano de 1881 que o ainda presidente da província, João Coelho da 

Gama Abreu, deu resolução final para o assunto sobre a construção da via férrea, quando 

afirmou que, para de uma vez acabar com este assunto com uma solução final, foi necessário 

tomar  precauções de papéis concernentes não só a orientação e posição da estrada, mas também 

quanto ao perfil desde o marco da légua até a estação terminal da estrada, trabalho este que 

seria executado pelo engenheiro Joaquim Antônio de Oliveira, e conclui o assunto em relatório 

daquele ano, comunicando que “aguardo cheio das mais fundadas esperanças a solução que 

deve dar o ministro”225. 

Quando assumiu o novo presidente provincial em 1882, Dr. Manuel Pinto de Souza 

Dantas Filho226, nada foi falado a respeito das obras da estrada de ferro de Bragança, somente 

é referido por este o assunto sobre a linha férrea que interligava o núcleo de Benevides a 

Benfica.227 

 
224 PARÁ. Relatorio apresentado pelo excellentissimo senhor doutor José Coelho da Gama e Abreu, presidente 

da provincia, á Assembléa Legislativa Provincial do Pará, na sua 1.a sessão da 22.a legislatura, em 15 de 

fevereiro de 1880. 1880, p. 30. 

225 PARÁ. Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa Provincial na 2.a sessão da 22.a legislatura em 15 de 

fevereiro de 1881 pelo exm. sr. dr. José Coelho da Gama e Abreu. 1881, p. 38. 

226 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve à frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 27 de abril de 1881 a 4 de janeiro de 1882. 

227 PARÁ. Relatorio com que o exm. sr. presidente, dr. Manuel Pinto de Souza Dantas Filho, passou a 

administração da provincia ao exm. sr. 1.o vice-presidente, dr. José da Gama Malcher. 1882, p. 111. 
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Em relatório datado de 25 de agosto de 1882, João Rodrigues Chaves228,  no cargo de 

vice-presidente da província, comentou que foram desenvolvidos estudos sobre a estrada de 

ferro da capital até a cidade de Bragança, da qual eram concessionários o desembargador Izidro 

Borges Monteiro e Francisco de Siqueira Queiroz. Ainda neste relatório, aprovou os referidos 

estudos, sob vista do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras públicas, atendendo a que 

se trata a construção da via férrea em que a província “é diretamente interessada”229. 

Este acontecimento ganhou notabilidade nas páginas do jornal Diário de Notícias de 

1882, quando foi noticiado para toda região que: 

Foram aprovados os estudos da estrada de ferro de Bragança da qual são 

concessionários o desembargador Isidoro Borges Monteiro e Francisco de 

Siqueira Queiróz, constantes do nivelamento longitudinal da linha ensaio e 

directriz da estrada e curvas de nível, secções transversaes de nivelamento, 

diuas cadernetas de nivelamento modelos de pontilhões e boeiros, modelos de 

uma ponte de terro planos das estações, apresentados pelos referidos 

concessionários e rubricados pela presidência. Ficando, porém, de nenhum 

efeito a aprovação, si pelo governo imperial não for concedida a garantia do 

pagamento dos juros de 7% sobre o capital ajustado (Sic)230. 

Na fala em que João Rodrigues Chaves passou a administração da província para o Dr. 

Justino Ferreira Carneiro, deixou acertado que, atendendo a execução da lei n. 1100 de 8 de 

novembro de 1882, que tinha como efeito cobrar no prazo de 6 meses, a contar do dia daquela 

data (8 de novembro), a “obtenção ou desistência da garantia de juros concedida pela província 

ao capital necessário a construção da dita via estrada”231. 

No início deste capítulo mencionamos que a inauguração da Estrada de Ferro de 

Bragança se deu no ano de 1883, no dia 24 de junho, que é a data geralmente estudada. Devemos 

enfatizar que a historiografia tradicional assim como os estudos de caso e bibliografia sobre a 

Estrada de Ferro de Bragança nem sempre buscam analisar de perto o que foram as negociações 

entre o governo provincial, as empresas e os concessionários  

 
228 Esteve no cargo de vice-presidente provincial durante o período de 24 de maio de 1882 a 29 de junho do mesmo 

ano. 

229 PARÁ. Relatório com que a sua exc.ª o Sr. Dr. Justino Ferreira Carneiro passou a administração da província 

do Pará no dia 25 de agosto de 1882 o Excmo. Sr. Conselheiro João Rodrigues Chaves, 1º vice-presidente da 

mesma província. 1882, p. 48. 

230 Diário de Notícias. Belém do Pará, 24 de agosto de 1882, p. 2. 

231 PARÁ. Relatório com que ao Exm. Sr. Conselheiro João Rodrigues Chaves, passou a administração da 

Província no dia 6 de dezembro de 1882 ao Exm. Sr. Dr. Faustino Ferreira Carneiro, Pará. 1882, p. 9. 
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 É comum verificarmos em livros e estudos científicos relacionados à construção da 

via férrea o tratamento apenas da primeira tentativa que foi feita no princípio da década de 1870 

e transpor depois para o ano de 1883, quando realmente ocorreu o início das obras. Isso 

desconsidera toda a fase das negociações e dificuldades (ocasionadas pelas mudanças de 

lideranças administrativas) enfrentadas pelo governo provincial, para que pudesse ser realizada 

a obra da estrada de ferro, a qual ligava a capital da província do Pará aos municípios 

interioranos. Julgamos que, para prosseguir com esta investigação, era indispensável este 

esclarecimento. 

No ano de 1883, no cargo de presidente provincial esteve o General Enéas Gustavo 

Galvão, também conhecido como o Barão de Maracaju232. Na fala para o relatório de 15 de 

fevereiro de 1883, o Barão de Maracaju abordou o tema da Estrada de Ferro de Bragança e 

relatou que nos últimos meses do ano de 1882 organizou-se uma sociedade anônima na corte 

do Império, sob direção de Bernardo Caymari, com a finalidade de iniciar as obras da estrada. 

Nas palavras do General Barão de Maracaju, “este facto é a prova mais evidente da 

importância que tem adquirido a província e da confiança que nos seus grandes recursos, 

depositam os capitalistas, tanto nacionais como estrangeiros”233. 

No dia 5 de fevereiro, chegou à capital paraense o senhor Bernardo Caymari, 

representante da companhia da referida Estrada de Ferro. O jornal O Liberal do Pará noticiou 

seus votos de júbilo pela chegada da comitiva a Belém, quando publicou que se encontravam 

na capital, vindos da corte: “Os senhores Bernardo Caymari, concessionário da Estrada de Ferro 

de Bragança, e o Dr. Lima Silva, membro da comissão de trabalho da mesma estrada”234. 

Estava congruente para o senhor Caymari e o Barão de Maracaju de que era 

incontestáveis não só a utilidade como mesmo a necessidade daquele importante 

melhoramento, e que para o presidente provincial seria motivo de júbilo poder autorizar já o 

começo dos respectivos trabalhos. Ernesto Cruz descreve que o “Sr. Bernardo Caymari enviou 

 
232 Este assumiu o cargo de presidente provincial no dia 16 de dezembro de 1882 e permaneceu até o dia 21 de 

fevereiro de 1884. Ora tratado por Barão, ora por Visconde. 

233 PARÁ. Falla com que o exmo Sr. general barão de Maracajú abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da 

Assembléia Legislativa da província do Pará em 15 de fevereiro de 1883. 1883, p. 50. 

234 O Liberal do Pará. Belém do Pará, 6 de fevereiro de 1883, p. 2. 
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comunicação escrita ao general Barão de Maracaju, presidente da província, onde esclareceu 

que a empresa desejava iniciar imediatamente os trabalhos da estrada de ferro”235. 

No entanto, havia o contrato de 21 de maio de 1879, cuja presente cláusula 18ª236 

estabeleceu “a condição de ficar sua execução dependente da fiança prestada pelo Governo 

Imperial à garantia de juros da província, de sorte que não pode ele produzir seus efeitos em 

quanto o governo imperial não decretar a referida fiança” 237. O contrato de 21 de maio de 1879, 

mencionado anteriormente, está presente por completo na obra de Ernesto Cruz, A Estrada de 

Ferro de Bragança. 

Adiante, na correspondência trocada entre o senhor Caymari e o Barão de Maracaju, 

podemos verificar que: “veio depois a lei n. 1100 de 8 de novembro do ano passado (1882), 

marcando aos concessionários o praso de seis meses para a obtenção ou desistência dessa fiança 

(Sic)”238. 

Para executar esta lei, disse o Barão de Maracaju que seus antecessores mandaram por 

carta oficial da secretaria de 18 de novembro de 1882 intimar aos concessionários, Izidro 

Borges Monteiro e Francisco de Siqueira Queiroz, o prazo de seis meses, a partir desta data, 

para promover a obtenção da fiança ou desistência dela. No entanto, sem que tenham replicado 

a correspondência, os concessionários apresentaram-se para dar início aos trabalhos. 

Na correspondência a seguir, trocada entre o Barão de Maracaju e o senhor Caymari, 

é possível percebermos o ensejo por parte do governo; porém, do ponto de vista dos 

concessionários para a construção da Estrada de Ferro, havia necessidade de acertar os 

pormenores para iniciar os trabalhos: 

Exmo. Sr. – Tenho a honra de apresentar a v. exc. A procuração junta que me 

habilita perante v. exc. Como representante, com plenos poderes da 

companhia – Estrada de Ferro de Bragança. 
Esta companhia organizada de conformidade com a lei n.  3160 de 4 de 

novembro de 1882 de sociedades anônimas, registrou os seus estatutos na 

 
235 CRUZ, 1955, p. 66. 

236 A Fiança ou garantia de juros faz-se efetiva, livre de quaisquer impostos, em semestres vencidos nos dias 30 

de junho e 31 de dezembro de cada ano, e pagos dentro do terceiro mês depois de findo o semestre, durante o prazo 

de trinta anos. 

237 PARÁ. Falla com que o exmo Sr. general barão de Maracajú abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da 

Assembléia Legislativa da província do Pará em 15 de fevereiro de 1883. 1883, p. 51. 

238 PARÁ. Falla com que o exmo Sr. general barão de Maracajú abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da 

Assembléia Legislativa da província do Pará em 15 de fevereiro de 1883. 1883, p. 51. 
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junta comercial da corte, sede da companhia, e publicou-os no <diário 

oficial>, em datas de 18 e 19 do mês de janeiro de 1883. 

Pelo folheto que tomo a liberdade de juntar a este ofício, poderá v. exc. Obter 

os necessários esclarecimentos a respeito da organização e fins da companhia, 

de que são diretores os senhores:  

Senador Ambrozio Leitão da Cunha 

Michel Calogeras 

Otto Simon. 

A companhia, que tenho a honra de representar, deseja encetar imediatamente 

os trabalhos da estrada de ferro, portanto, cumpre-me esperar que v. exc. Se 

dignará marcar dia, forma e lugar para esse fim, de conformidade com o 

contrato de 21 de maio de 1879, do qual é hoje cessionária a companhia, e 

atendendo as plantas que já foram aprovadas pela presidência da província do 

Grão-Pará, plantas de que possuo as copias as ordens de v. exe239. 

Nesta mesma correspondência, o senhor Bernardo Caymari aproveita para apresentar 

o corpo técnico que, por hora, iria iniciar os trabalhos, composto pelos senhores: Dr. Manoel 

Rodrigues Baptista – engenheiro-chefe, Dr. Henrique Bernard Weaver – 1º engenheiro, Dr. 

Ignacio de Moura – Engenheiro ajudante, Dr. Olavo Rodrigues da costa – Engenheiro ajudante 

(ainda ausente), Francisco de Lima e Silva – Auxiliar, N. Blondin – Desenhista (ainda ausente), 

Elkim Heine Junior – Contador e caixa. 

Além deste numeroso pessoal preparado para dirigir operários e trabalhadores, 

Caymari salienta que parte do material que seria usado para a construção viria do Rio de Janeiro, 

e o material fixo e rodante viria da Europa. 

Porém, na obra de Ernesto Cruz encontramos o seguinte esclarecimento, expondo que 

“o Barão de Maracaju, alegando caducidade do contrato invocado pelo sr. Caymari, sob o 

pretexto de não ter o governo imperial decretado a fiança à garantia de juros, como estabelecia 

a cláusula 18ª, não permitiu que a empresa desse começo aos trabalhos”240. 

Todavia, o Visconde de Maracaju, reconhecendo a utilidade e importância da Estrada 

de Ferro, tratou de usar da autorização concedida pela presidência da província para fixar o 

capital a trinta contos de réis (30:000$) por quilometro. 

 
239 PARÁ. Falla com que o exmo Sr. general barão de Maracajú abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da 

Assembléia Legislativa da província do Pará em 15 de fevereiro de 1883. 1883, p. 52. 

240 CRUZ, 1955, p. 66. 



 

82 

Atendendo as exigências do governo, o representante da empresa concessionária da 

Estrada de Ferro, Bernardo Caymari, assinou um contrato adicional no dia 16 de junho de 

1883241. As bases para este contrato celebrado foram as seguintes: 

1. Reversão para a província de toda a estrada sem ônus algum, com todo o 

material fixo e rodante no fim de 60 anos, caso a empresa não tenha embolsado 

a província dos juros que houver recebido; 

2. O preço quilométrico de que trata a cláusula 16.ª do contrato de 21 de maio de 

1879 fica reduzido a 28 contos de réis; no caso, porém, de ser contratada com 

a mesma empresa a estrada Alcobaça nos termos do artigo 2º da lei n.º 1157 de 

10 de abril do ano passado, o preço ficará reduzido a 27 contos de réis; 

3. A construção da estrada será feita desde já até ao Apehú, continuando até 

Bragança, logo que esta Assembleia vote a verba necessária para garantia de 

juros nos termos do art.1§ único da lei acima referida; 

4. Construção de três casas para escolas nos terrenos que a província der, com 

proporções para alunos, sendo uma no <marco da légua>, outra em 

<Benevides> e a última na cidade de <Bragança>, bem como um edifício no 

terreno arrendado pela província ao governo imperial e sito à praça da 

Independência para ser estabelecido o Museu e a Biblioteca, e cujo valor não 

exceda de 50 contos de réis, tudo de acordo com as plantas aprovadas 

previamente pela presidência da província; 

5. Introdução de 10 mil colonos agricultores açorianos europeus e americanos, na 

razão de 2.500 anualmente, obrigação de estabelecê-los nos terrenos do 

patrimônio da província, que ficam para esse fim somente cedidos à empresa 

nos termos da lei n. 809 de 6 de abril de 1874, art. 5ª e seus pagando a província 

só as despesas de passagens242. 

As obras que a empresa ficou obrigada a prestar para a província só tiveram começo 

depois que se resolveu a continuação da estrada do Apehú em diante. O presidente provincial 

 
241 O contrato adicional pode ser encontrado na íntegra a partir do relatório da província do Pará de 1884, disponível 

em: http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/555/ 

242 PARÁ. Falla com que o exm. sr. general visconde de Maracajú presidente da provincia do Pará, pretendia 

abrir a sessão extraordinaria da respectiva Assembléa no dia 7 de janeiro de 1884. 1884, p. 92. 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/555/
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acrescentou ainda, com muito receio pelo preço custado, a idealização deste projeto em relatório 

que descreveu as cláusulas do contrato adicional. 

Segundo o Visconde de Maracaju, foram tentados todos os esforços para conseguir a 

diminuição do preço quilométrico, com a intenção de aliviar os cofres provinciais de maior 

ônus com a garantia de juros. Entretanto, só foi possível obter que a companhia da estrada de 

ferro de Bragança fizesse uma diferença para menos de 2:000$000 de réis em quilômetro e de 

3:000$000 de réis no caso de contratar com a mesma companhia os estudos para a estrada de 

ferro de Alcobaça. 

Nas palavras do Visconde de Maracaju ficou esclarecido que, “se tivesse de celebrar 

o contrato para a construção daquela estrada (Alcobaça), certo não o faria por quantia superior 

25:000$000 de réis por quilômetro”, pois, segundo ele, isto seria uma violência feita a uma das 

partes contratantes, sujeitar a província a pagar indenizações e prejudicá-la em seus créditos243. 

O Jornal O Liberal deu destaque ao acordo assinado para a construção da estrada de 

ferro, e anunciou que a inauguração dos trabalhos ocorreria às 8 horas da manhã no dia 24 do 

mês de junho de 1883244. 

Conforme anunciado pelo jornal O Liberal, no dia 24 de junho de 1883 foram 

inaugurados os trabalhos da estrada e assentado o primeiro trilho da estrada de ferro de 

Bragança. Assistindo a esse ato, esteve presente um grande número de funcionários públicos e 

habitantes da capital. 

Do ponto de vista de Ernesto Cruz, essa data marcou um acontecimento digno de 

muitas alegrias que todos deixaram transparecer: 

Era uma grande iniciativa para o progresso do Pará, e serviria de estímulo para 

os núcleos agrícolas, que não podiam preencher suas finalidades sem que os 

produtos produzidos nas colônias, fossem escoados com facilidade e 

economia para o mercado consumidor 245. 

Em 13 de outubro de 1883, foi revelado pelo engenheiro fiscal estarem concluídos os 

trabalhos preparatórios para a construção do leito da estrada no trecho entre a sede da colônia 

 
243 PARÁ. Falla com que o exm. sr. general visconde de Maracajú presidente da provincia do Pará, pretendia 

abrir a sessão extraordinaria da respectiva Assembléa no dia 7 de janeiro de 1884. 1884, p. 94. 

244 O Liberal do Pará. Belém do Pará, 17 de junho de 1883, p. 3. 

245 CRUZ, 1955, p. 67. 
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Benevides e a capital. E, bem assim, tiveram começo próximo à colônia os trabalhos de 

movimento de terras para avançar com as obras. 

Levando em consideração os habitantes da colônia de Benevides, o presidente 

provincial declarou que, por meio da portaria de 7 de novembro de 1883, seria construída uma 

estação da referida estrada de ferro dentro da colônia, pois estava de acordo com o parecer da 

seção de obras públicas e do engenheiro fiscal interino daquela mesma estrada. Assim, tratou 

de aprovar o traçado definitivo dela entre o Largo de São Braz e a sede da Colônia de Benevides. 

Ainda sem solução, os problemas de abastecimento de gêneros alimentícios ganhavam 

mais espaço nos relatórios que debatiam o futuro da província do Pará. O aumento excessivo 

do valor das mercadorias básicas para consumo, a exemplo da carne, e a escassez dos demais 

gêneros de primeira necessidade também continuavam. Ernesto Cruz reforça a ideia dizendo 

que “era o começo de um grande empreendimento de sentido econômico, social e político”246. 

Acerca dos trabalhos da estrada de ferro de Bragança, o general Visconde de Maracaju 

expôs, por meio do relatório apresentado pelo engenheiro fiscal Antônio Joaquim de Oliveira 

Campos, em 20 de fevereiro do ano 1884, o estado em que se encontravam as obras e apresentou 

as seguintes informações: “Approvadas as plantas da linha de Belém à Colônia Benevides, 

acha-se toda ella colocada e em construcção, dando a locação o seguinte resultado” (Sic)247: 

 

 

 
246 CRUZ, 1955, p. 68. 

247 PARÁ. Relatorio com que o exm.o snr. general visconde de Maracajú passou a administração da provincia ao 

2.o vice-presidente, exm.o snr. dr. José de Araujo Roso Danin, no dia 24 de junho de 1884. 1884, p. 65. 

Relatório da Presidência da Província do Pará. 1884, p. 65. 
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 No dia 20 de abril de 1884, o Visconde de Maracaju fez uma viagem de experiência 

na extensão de 7 quilômetros e acabou ficando satisfeito com o resultado. 

Encarregado dos negócios da companhia na cidade de Belém, na qualidade de gerente-

geral, encontrava-se o sr. William Thomson, em substituição ao engenheiro Manoel Rodrigues 

Baptista, que foi dispensado do cargo de representante da referida companhia. 

Na data de 30 de outubro de 1884, foi aprovado provisoriamente o regulamento das 

tarifas para o transporte de cargas e passageiros; era um dia de festa para a Região Amazônica, 

pois se tornava realidade uma das maiores ambições do governo provincial248. 

Adiante, no dia 9 de novembro de 1884, foi aberto ao tráfego público o primeiro trecho 

da linha de São Braz a Benevides, na extensão de 29 quilômetros. Nesta ocasião, foram libertos 

vinte escravos na colônia de Benevides, por meio de carta de alforria concedida pelo senhor 

Bernardo Caymari. 

Devemos mencionar que encontramos divergências nas datas de inauguração da 

Estrada de Ferro de Bragança ao público, pois que verificamos no relatório de 1885249,  no qual 

é citada que a primeira vez que a estrada de ferro foi aberta ao tráfego público foi no dia 9 de 

novembro de 1884, data que o autor Ernesto Cruz também utiliza ao abordar em sua obra250. 

Porém, ao verificarmos o relatório de 1886251, do presidente da província Tristão Alencar 

Araripe, encontramos uma diferença nas datas, neste último referida ao dia 10 de novembro de 

1885. 

Para a inauguração deste primeiro percurso, houve uma celebração solene. Segundo 

Ernesto Cruz, esse acontecimento viria “marcar uma nova era de progresso para a economia 

paraense, e para o desenvolvimento agrícola de uma região ainda inexplorada e desconhecida, 

porém de grande futuro”252. 

 
248 PARÁ. Falla com que o exm. sr. conselheiro dr. João Silveira de Souza, presidente da provincia do Pará, abrio 

a 2.a sessão da 24.a legislatura da Assembléa Provincial em 18 de abril de 1885. 1885, p. 62. 

249 PARÁ. Falla com que o exm. sr. conselheiro dr. João Silveira de Souza, presidente da provincia do Pará, abrio 

a 2.a sessão da 24.a legislatura da Assembléa Provincial em 18 de abril de 1885. 1885, p. 62. 

250 CRUZ, 1955, p. 75. 

251 PARÁ. Falla com que o exm. sr. conselheiro Tristão de Alencar Araripe, presidente da provincia do Pará, 

abriu a 1.a sessão da 25.a legislatura da Assembléa Provincial no dia 25 de março de 1886. 1886, p. 42. 

252 CRUZ, op. cit., p. 75. 
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Com a ferrovia em funcionamento, a província do Pará passou a ter um aumento no 

escoamento de mercadorias produzidas nos núcleos agrícolas. Abaixo, podemos observar 

alguns dados obtidos em relação ao tempo das viagens que eram feitas via estrada de ferro. 

O tempo gasto na primeira viagem foi de uma hora e oito minutos, assim distribuído253: 

De São Braz ao Marco da Légua............................. 9 minutos. 

À estação Sousa Franco......................................... 15 minutos. 

À estação da Provindência..................................... 26 minutos. 

Ao povoado de Ananindeua................................... 41 minutos. 

À Estação de Marituba........................................... 52 minutos. 

À Colônia de Benevides........................................ 1 hora 8 minutos. 

 

 
253 CRUZ, 1955, p. 76. 

Imagem 3: Estação Ferroviária de São Braz. 

Álbum do Pará em 1899, p. 59 
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A partir do relatório apresentado pelo gerente, registrou-se um movimento de 

passageiros exposto na tabela a seguir: 

Mês Unidades 

Novembro 1,172 

Dezembro 1,452 

TOTAL 2,624 

 

 

Nos dois meses acima, foi obtida a renda de 8:385$020 e a despesa de 18:405$620, 

determinando o déficit de 10:020$620, segundo dados obtidos do relatório da província do Pará.  

No dia 15 do mês de março de 1885, foi aberto ao tráfego o segundo trecho de 

Benevides ao povoado de Santa Izabel, cuja extensão é de 27 quilômetros, e no dia 27 de 

fevereiro foi aprovada provisoriamente a nova tarifa para transporte de passageiros e cargas 

entre São Braz e Santa Izabel. 

Logo, o próximo passo da construção e prolongamento da via férrea seria estendê-la 

até o Apeú, acertado previamente no contrato adicional assinado no dia 16 de junho de 1883 

entre o representante da empresa responsável pela construção da Estrada de Ferro de Bragança 

e o presidente provincial, o Visconde de Maracaju. 

Em fala que abriu a sessão extraordinária na Assembleia Legislativa paraense no dia 

5 de novembro de 1885, o presidente da província, senhor Conselheiro Tristão Alencar 

Araripe254 apresentou uma proposta de prolongamento da estrada de ferro, saindo da estação de 

São Braz até o litoral de Belém, visto que, segundo o relatório apresentado pelo presidente 

provincial, a indústria agrícola, que era para estar animada com a Estrada de Ferro de Bragança, 

por ter agora uma solução de escoar as mercadorias, estava descontente e em decadência. 

Tristão Alencar Araripe, afirmava que: 

O frete que cobram os veículos, que fazem o transporte de São Braz para a 

cidade e litoral e vice-versa dos produtos importados e exportados pela via-

 
254 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Decreto de 30 de agosto de 1885, assumindo em 5 de outubro 

de 1885 e sendo exonerado do cargo em 15 de março de 1886. 

Fonte: Relatório da Presidencia da Provincia do Pará. 1885, p. 63. 
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férrea, são por tal forma exagerados que não posso deixar de propor o 

prolongamento da linha férrea até a cidade e litoral como adequado meio de 

atingirmos ao desideratum (sic), que se teve em vista da execução da estrada 

de ferro de Bragança255. 

Para resolver este problema, o presidente da província solicitou um orçamento para 

execução desta obra, com o intuito de prestar assistência às colônias que dependiam da estrada 

de ferro para chegar ao comércio da capital e dos portos. 

No dia 25 de março de 1886, Tristão de Alencar Araripe disse à Assembleia Provincial 

que já se encontravam concluídas as obras da estrada de São Braz até o Apehú, iniciadas no dia 

17 de março de 1886, cobrindo a distância de 61 quilômetros, incluindo 1 quilometro e 3/4 de 

desvios. 

O serviço de tráfego da estrada de ferro era feito pelo seguinte material rodante:256 

Locomotiva................................... 3 

Carros de 1ª classe........................ 2 

Carros de 2ª classe........................ 3 

Brecks........................................... 2 

Wagons para carga...................... 12 

Wagons para gado......................... 2 

Wagons para lastro........................ 4 

Breck de carga........................... 1 

As locomotivas podiam rebocar 80 toneladas e desenvolver a velocidade de 35 km/h 

(quilômetros por hora). O autor Ernesto Cruz salienta em sua obra que os dados apresentados 

acima haviam sido extraídos dos serviços da estrada de ferro executados no ano de 1885. 

O número de passageiros e mercadorias nos trens da estrada foi o seguinte: 

Passageiros de 1ª classe.................................................. 1.1461 

Passageiros de 2ª classe.................................................. 7.839 

Bagagens........................................................................ 28.531 quilos 

 
255 PARÁ. Falla com que o exm. Conselheiro Tristão Alencar Araripe, presidente da província do Pará, abriu a 

sessão extraordinária da Assembleia Legislativa Provincial no dia 5 de novembro de 1885. 1885, pp. 11-12. 

256 PARÁ. Falla com que o exm. sr. conselheiro Tristão de Alencar Araripe, presidente da provincia do Pará, 

abriu a 1.a sessão da 25.a legislatura da Assembléa Provincial no dia 25 de março de 1886. 1886, p. 42. 
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Mercadorias diversas..................................................... 1.601.333 quilos 

Animais.......................................................................... 169 quilos 

Materiais de Construção................................................ 743.020 quilos 

Dados obtidos a partir do relatório da Província do Pará257. 

 

 

 

 

O alongamento da estrada de ferro até Bragança possibilitou a criação de novos 

núcleos para comportar imigrantes e emigrantes ao longo da via férrea. Um acontecimento que 

merece notoriedade foi o caso dos imigrantes açorianos, que foram destinados à colônia agrícola 

do Apeú ou Apehú no dia 7 de junho de 1886. 

 
257 PARÁ. Falla com que o exm. sr. conselheiro Tristão de Alencar Araripe, presidente da provincia do Pará, 

abriu a 1.a sessão da 25.a legislatura da Assembléa Provincial no dia 25 de março de 1886. 1886, p. 43. 

Imagem 4: Trem de Carga, Estrada de Ferro de Bragança. 

Álbum do Pará em 1899, p. 59. 
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Ernesto Cruz disserta que para aquele núcleo (Apehú/Apeú), localizado a 65 km de 

Belém, foram destinadas vinte e uma famílias de açorianos, compostas por 108 pessoas, os quais 

eram recém-chegados da Europa, categorizados como bons agricultores. 

Acerca disto, Ernesto aponta que aconteceu o inesperado pelas autoridades provinciais 

na altura. Os imigrantes açorianos negaram-se a desembarcar do trem que os conduzia direto da 

capital ao núcleo. Segundo o autor, os imigrantes “não cumpriram o acordo firmado em 

Portugal, por intermédio da firma CALHEIROS & OLIVEIRAS, que havia recebido do governo 

da província, para este fim, vinte contos de réis”258. 

O argumento apresentado pelos imigrantes foi de que da parte do governo não houve 

o cumprimento do acordo, o qual determinava que os colonos fossem para um lugar que não se 

encontrava em condições e nem apresentava possibilidade de alojamento para as famílias 

designadas ao local. Consequentemente, os imigrantes açorianos regressaram à capital, onde 

buscaram novos caminhos para seguir. O autor Carlos Araújo elucida que “fracassava, assim, a 

primeira tentativa de introduzir imigrantes europeus no Apeú”259. 

Precipitação de seus fundadores, má administração da direção da colônia, falta de 

planejamento em longo prazo, variadas são as causas apontadas por diversos autores sobre o 

fracasso da colonização estrangeira no Pará. Entretanto, este acontecimento, especificamente no 

que diz respeito aos açorianos, ficou marcado como um dos maiores insucessos das políticas 

provinciais para com os imigrantes estrangeiros, pois envolvia por detrás muita gente associada 

ao projeto de instalação destes colonos. 

Sendo assim, até o ano de 1901, as obras da Estrada de Ferro de Bragança ficaram 

paralisadas. Após o hiato nas obras, a via férrea finalmente chegou à cidade de Bragança no 

ano de 1908, chegando a sua extensão máxima de 233,18 km (quilômetros). O Serviço de 

rodagem dos trens permaneceu até o ano de 1957, mas somente no ano de 1964 foram 

encerradas as atividades e os trilhos desativados anos depois. 

  

 

 
258 CRUZ, 1955, p. 19. 

259 ARAÚJO, 2013, p. 119. 
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3.2 A força de trabalho vinda do Nordeste: Os retirantes cearenses 

 

“No caso presente, a colocação dos 

‘cearenses’ na região bragantina foi uma 

tentativa de criar uma zona produtora de 

gêneros alimentícios de primeira 

necessidade às portas da capital”260. 

 

No ano de 1877, a província do Ceará261 vivenciou uma de suas maiores tragédias, 

ocasionada pela estiagem que assolou a Região Nordeste do Império do Brasil daquele ano. 

Acontecimento esse que agravou ainda mais o quadro desfavorável da economia provincial 

daquele lugar – já abalada pela crise do algodão –, que quase foi liquidada, e a fauna e a flora 

praticamente desapareceram. 

O desembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa262, presidente da província do 

Ceará na altura, manifestou seu verdadeiro desalento ao tratar sobre a seca no estado que era de 

sua era responsabilidade. No relatório de 2 de julho do ano de 1877, sob encargo de Caetano 

Cavalcanti Pessoa, foi expressado que: 

A província atravessa uma crise tremenda, passa por uma d´essas secas 

desoladoras, que desde o século passado, devastando seu sólo, em períodos 

mais ou menos largos, alastra-o de ruínas, consumindo suas forças presentes 

e agourentando o seu futuro (sic)263. 

Sobre as crises e secas que devastaram o solo do Nordeste nos séculos passados, 

mencionadas pelo presidente provincial anteriormente, é valido salientar que o período de 1724 

a 1845 foi de anos que também vitimaram a região, e acreditava-se que os anos que sucederiam 

este período seriam de abundancia; assim, foi depositada a confiança de que a província do 

 
260 PENTEADO, 1967, p. 132. 

261 Ver Anexo 8. 

262 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Decreto de 13 de dezembro de 1876, assumindo em 10 de 

janeiro de 1877 e sendo exonerado do cargo em 24 de novembro de 1877. 

263 CEARÁ. Falla com que o ex.mo sr. dezembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, presidente da 

provincia do Ceará, abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da respectiva Assembléa no dia 2 de julho de 1877. 

1877, p. 36. 
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Ceará “podia caminhar desassombrado desse enorme flagelo e cuidar de seu provir que se lhe 

afigurava próspero e animador”264. 

Os períodos de estiagem tratados acima estão associados ao fenômeno conhecido 

como El Niño e sua interferência direta no clima desta região e de outras do Brasil. A província 

do Ceará foi a região mais afetada das províncias do Nordeste e estima-se que se perdeu um 

terço de sua população, cerca de 240 mil pessoas. Dados obtidos a partir do recenseamento 

geral do Brasil do ano de 1872 apontavam que havia na província do Ceará um total de 721.686 

pessoas, homens e mulheres, livres e escravos265. 

A partir dos relatórios provinciais analisados, podemos perceber que já no início do 

ano e 1877 foi tentada uma previsão, alarmada pela imprensa da época, como tentativa de se 

antecipar aos acontecimentos, ganhando assim notabilidade nos debates levantados pelos 

relatórios provinciais. 

O Jornal O Globo, em 1877, chamou a atenção para previsão de seca no Ceará, sobre 

os receios que a falta das chuvas que provocou na província. Assim, escreveu-se o seguinte: “O 

inverno tem iludido as esperanças dos que tudo confiavam no dia de São José. Já lá se foi ele e 

não temos tido senão chuvas esparsas e pouco copiosas, que não duram para correr os rios”266. 

Ainda neste mesmo periódico, é acrescentado que, ao caso de não haver chuva, todos 

pagariam as custas. Em correspondência particular enviada ao Jornal do Commercio do Rio de 

Janeiro, podemos identificar a atenção da imprensa, que estava alinhada aos interesses do 

Império/Governo Provincial: 

O que preocupa mais o espírito do nosso povo é a secca que seriamente nos 

ameaça. As pequenas chuvas que cahírão em fins de janeiro e princípio deste 

mês (março), não servirão para levantar ao menos o verde, porque têm sido 

seguidas de sol abrasador, vento leste forte, como em plena secca (sic)267. 

 
264 CEARÁ. Falla com que o ex.mo sr. dezembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, presidente da 

provincia do Ceará, abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da respectiva Assembléa no dia 2 de julho de 1877. 

1877, p. 37. 

265 Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br 

266 O Globo. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1877, p. 3. 

267 Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 13 de março de 1877, p. 4. 

file:///C:/Users/edson/Dropbox/Mestrado/Escritas/dezembro/biblioteca.ibge.gov.br/
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Ao comentar nos relatórios da província do Ceará, mesmo após os jornais chamarem 

a atenção para a possível seca que se aproximava, o líder provincial Caetano Estellita Cavalcanti 

Pessoa admite que:  

Succedendo-se os factos com tanta rapidez como inesperada era a crise que 

acometia a província, não pude tomar as medidas preventivas, nem preparar-

me dos meios extraordinários, em ordem á aparar os seus primeiros golpes 

(Sic)268. 

O movimento migratório dos flagelados do Ceará foi uma consequência direta das 

catástrofes naturais vividas no Nordeste na segunda metade do século XIX e também dos 

períodos anteriores. 

Os municípios de Telha, Lavras, Tamboril, Quixeramobim, Icó, Jaguaribe-mirim, 

Sobral, Canindé, Cachoeira, São Bernardo, Varze’Alegre, Quixadá, São Francisco, Imperatriz, 

Acarpe, Villa do Espírito Santo e Santa Quiteria foram os primeiros em que a crise acentuou-

se, seguindo-se logo os demais, cujas queixas foram levadas ao conhecimento do governo, 

solicitando uma intervenção em favor das classes necessitadas269. 

Para combater os desastres ocasionados pela estiagem, o primeiro passo do Governo 

Provincial do Ceará foi nomear uma comissão de socorros para as diversas localidades, 

organizada em corpos coletivos com funções próprias. Soma-se a isto a iniciativa de promover 

a caridade particular que, em crises semelhantes, pôde se fazer presente e ajudar os mais 

necessitados: 

Parecendo-me que esse systema era digno de ser adoptado se não em toda a 

província, ao menos naqueles pontos em que se notava mais ajuntamento do 

povo, pela afluência de emigrados, empreendi algumas obras nesta capital e 

localidades visinhas, assim como dei iguaes instruções as comissões de 

socorros dos lugares, onde foi remetido dinheiro, que o aplicassem em algum 

melhoramento de utilidade local uniformizando assim o plano que havia feito 

até ouvir a palavra do Governo Imperial (Sic)270. 

 
268 CEARÁ. Falla com que o ex.mo sr. dezembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, presidente da 

provincia do Ceará, abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da respectiva Assembléa no dia 2 de julho de 1877. 

1877, p. 37. 

269 Ver Anexo 9. 

270 CEARÁ. Falla com que o ex.mo sr. dezembargador Caetano Estellita Cavalcanti Pessoa, presidente da 

provincia do Ceará, abriu a 2.a sessão da 23.a legislatura da respectiva Assembléa no dia 2 de julho de 1877. 

1877, p. 38. 
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Assim, foram destinados auxílios de verbas e gêneros alimentícios indispensáveis para 

os lugares que a seca atingiu com maior rigor e exigia mais desvelo da administração, atendendo 

as primeiras reclamações das regiões atingidas. 

No entanto, na imprensa daquela época, o que se podia reparar é que havia um grande 

antagonismo perante o posicionamento do governo da província, na figura do senhor Caetano 

Estellita Cavalcanti Pessoa, visto que no jornal O Retirante271 há presente a seguinte expressão: 

“Do Senhor Estellita nada se pode esperar, mormente agora, que vai ser rodeado pelos retirantes 

provinciais”272. 

Muitos buscaram refúgio na capital da província, Fortaleza, alvo geral dos emigrantes, 

outros em cidades próximas. José do Patrocínio aponta que a “retirada se efetuou por um 

semicírculo em cuja curva tinha por extremidade as cidades da Fortaleza e do Aracaty”273. 

Contudo, poucos foram que se dirigiram para a segunda cidade. 

 
271 Ver Anexo 10. 

272 O Retirante. Fortaleza, 1º de junho de 1877, p. 4. 

273 PATROCÍNIO, José do. Os Retirantes. Rio de Janeiro: Typographia da Gazeta de Notícias, 1879, p. 123. 
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O resultado da seca em 1877 para a província do Ceará foi desastroso. Os cearenses 

sofreram muito para fugir da carestia e da fome, a viagem de trem “era praticamente impossível, 

pois a estrada de ferro havia sido paralisada. Somente algumas pessoas podiam manter a 

despesa com animais de tração ou de carga”274. 

Tomando conhecimento de tamanho desastre que ocorria no nordeste do território do 

país, as Cortes das Províncias do Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão, em condições melhores, 

enviaram largos donativos na tentativa de aliviar as duras provações de seus habitantes. 

Muitos que se dirigiram para Fortaleza tomaram conhecimento do programa de 

colonização de terras na Amazônia, os poucos que ainda possuíam alguma quantia em dinheiro, 

 
274 ARAÚJO, 2013, p. 124. 

Imagem 5: Flagelados da Grande Seca de 1877, na estação ferroviária do município de 

Iguatú, aguardando o trem para Fortaleza. 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Seca#/media/Ficheiro:Seca_77_(1877).jpg 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Seca#/media/Ficheiro:Seca_77_(1877).jpg
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por conta própria partiram de navio para Belém. O autor Carlos Araújo complementa que a 

maioria que não tinha meios de sustento tivera de partir de jangada até o litoral paraense. 

Segundo ele, esta prática já seria feita há muito tempo, possivelmente desde o século XVII275. 

Também incentivada pelo governo, formou-se uma grande corrente migratória para os 

estados da Região Amazônica. Na opinião de Celso Furtado, “os governos dos Estados 

amazônicos interessados organizaram serviço de propaganda e concederam subsídios para 

gastos de transporte”276. 

O Autor Pere Petit associa a chegada de milhares de nordestinos à Amazônia, 

especialmente cearenses, por consequência do incremento da economia da borracha. Ainda 

Petit, sobre a emigração nordestina, salienta que o Pará, Amazonas e Acre foram estados 

favorecidos “pelas repercussões econômicas provocadas pela crise da cultura do algodão e das 

periódicas secas que atingiram o Nordeste em 1870, 1877, 1887, 1903 e 1909”277. 

Maria das Graças Nascimento evidencia que, na altura que ocorreram os auxílios para 

os cearenses, “alguns donos de seringais se deslocavam até o Nordeste, principalmente para o 

Ceará, com o objetivo de recrutar trabalhadores para os seringais”278, com a promessa de pagar 

uma grande importância em dinheiro aos retirantes que fossem aos campos de seringais da 

região da província do Pará e Amazonas. 

A expectativa do imigrante nordestino que foi para a Amazônia em busca de riquezas, 

encantado pela propaganda fantasiosa de agentes pagos pelo governo provincial dos estados 

amazônicos, baseou-se também nas poucas pessoas que regressaram com recursos, por conta 

dos grandes valores que o preço da borracha alcançou no mercado internacional no período de 

apogeu da economia gomífera. 

Franciane Gama Lacerda chama a atenção para a ideia de uma terra fértil para os 

nordestinos, que precisava ser explorada e valorizada, já que a população da província do Pará 

 
275 ARAÚJO, 2013, p. 124. 

276 FURTADO, 2000, p. 139. 

277 PETIT, 2003, p. 53. 

278 NASCIMENTO, Maria das Graças. Migrações Nordestinas para a Amazônia. In: Revista de Educação, 

cultura e meio ambiente, 1998, p. 3. 
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havia migrado para o interior dos seringais em busca de riquezas, consequência direta do 

patamar que a economia da borracha havia alcançado279. 

Quando assumiu a posição de presidente provincial no ano de 1876, João Capistrano 

Bandeira de Melo e Filho sem tardar chamou a atenção para a importante corrente migratória, 

nacional e estrangeira, que estava formando-se na colônia de Benevides e manifestou seu 

agradecimento ao senhor Dr. Antônio Gonçalves Nunes, que era presidente da Comissão de 

Colonização da província do Pará, pelo “eficaz auxílio e dedicação com que tem ele 

desempenhado o encargo que lhe cometi a promover a tudo quanto é relativo ao fornecimento 

de socorros aos imigrantes cearenses”, completou o presidente provincial280. 

Também foi reclamado por João Capistrano Bandeira de Melo e Filho a dificuldade de 

convencer a fixar os imigrantes estrangeiros nas delimitações dos núcleos agrícolas, 

especialmente o núcleo de Benevides, pois grande foi a difusão da propaganda sobre a economia 

da borracha nos arredores de Belém: 

Neste intento tomei a medida de formar dentro das mesmas 6 léguas, onde 

está ele fundado e que constituem o patrimônio da província, um núcleo de 

colonização nacional, escolhendo para isto indivíduos moralizados e apto para 

a lavoura281. 

Com esta medida, o presidente provincial tentou garantir bons resultados para a 

agricultura proveniente do apego à terra, fazendo com que o aproveitamento dos nordestinos 

servisse de exemplo para os poucos imigrantes estrangeiros que ainda estavam nas terras 

marginais à capital, aonde foram destinados para possibilitar o crescimento da economia. 

Na província do Pará, a notícia da Grande Seca no Ceará tomou de imediato a atenção 

das manchetes dos principais jornais informativos que circulavam em seu território. A 

Constituição, jornal informativo paraense, enunciou sua maneira de agir para com os retirantes 

cearenses, os quais demonstrassem interesse por trabalho honesto e remunerável: “o cearense 

 
279 LACERDA, Franciane Gama. Migrantes cearenses no Pará: faces da sobrevivência (1889-1916), Belém: 

UFPA, 2006, p. 112. 

280 PARÁ. Relatorio com que ao exm. sr. dr. José da Gama Malcher, 1.o vice-presidente, passou a administração 

da provincia do Pará o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho em 9 de março de 1878. 1878, p. 

89. 

281 PARÁ. Relatorio com que ao exm. sr. dr. José da Gama Malcher, 1.o vice-presidente, passou a administração 

da provincia do Pará o exm. sr. dr. João Capistrano Bandeira de Mello Filho em 9 de março de 1878. 1878, p. 

160. 
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lavrador que procurar terras entre nós, deve tê-las acompanhadas dos auxílios 

indispensáveis”282. 

O Jornal do Pará comunicou que, no dia 13 do mês de junho de 1877, houve 

movimentação da “sociedade beneficente e do governo da província do Pará em favor das 

vítimas da seca do Ceará, para envio de mantimentos básicos”283. 

Na fala que abriu a sessão da Assembleia Legislativa da província do Pará em 1878, o 

presidente José Joaquim do Carmo284 manifestou sua posição em relação aos atingidos pela 

seca e sobre o estado em que se encontrava o Ceará: 

Facto lamentável que gera a dor e suscita afectos de comiseração no espírito 

de quem o observa; mas que também oferece ao Pará o ensejo de aliar seus 

legítimos interesses aos sentimentos humanitários que ele desperta (Sic)285. 

Em sequência à fala referida acima, o Senhor José Joaquim do Carmo acrescentou que, 

se os retirantes cearenses que fugiam do solo ingrato estivessem à procura de terras, a qual lhe 

retribuíam trabalho, a província do Pará poderia lhes dar bom gasalho e as bases para uma futura 

opulência. 

Em complemento, disse que, estudado por ele o fato da imigração cearense para a 

província, teve de reconhecer a necessidade de regularizar um serviço de recebimento, 

acomodação e alimentação dos retirantes, criando assim uma certa organização. 

Naquele mesmo relatório foram divulgadas as Instruções para o serviço atinente aos 

retirantes cearenses que procuram a província do Pará, cujas linhas principais passavam 

por: 

1º – Os retirantes cearenses que desembarcarem nesta capital serão alojados e 

alimentados, durante o tempo restritamente indispensável para que se lhes dê destino, em 

prédios ou edifícios, em que possam estar sem prejuízo da higiene e da moralidade, e sob a 

imediata inspeção do funcionário encarregado de dirigi-los e encaminhá-los; 

 
282 A Constituição. Belém do Pará, 4 de junho de 1877, p. 1. 

283 Jornal do Pará. Belém do Pará, 16 de junho de 1877, p. 2. 

284 Presidente provincial nomeado por Carta Imperial. Esteve a frente da presidência provincial do Pará durante o 

período de 18 de março de 1878 até 21 de dezembro de 1879. 

285 PARÁ. Falla com que o exm. senr. dr. José Joaquim do Carmo abrio a 1.a sessão da 21.a legislatura da 

Assembléa Legislativa da provincia do Pará em 22 de abril de 1878. 1878, p. 6. 
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2º – Efetuado o desembarque, desde que este se possa realizar, e consultados sobre o 

ponto da província para onde pretendem ir, e o gênero de trabalho a que se pretendem entregar, 

o funcionário encarregado de dirigi-los e encaminhá-los envidará todos os seus esforços para 

que, no mais breve espaço de tempo possível, sigam para o seu destino; 

3º – Os retirantes chefes de família responderão por si e pelas pessoas de família que 

lhe estiverem subordinadas, tendo-se, porém, sempre em vida, a aptidão do retirante na direção 

que se lhe houver de dar; 

4º – Os que se quiserem dirigir para o Amazonas serão para ali transportados, logo 

que se possa fazer, e os que manifestarem ânimo de permanecer nesta província, caso não 

possam por si, e no espaço de três dias obter arranjo ou meios de subsistência por trabalho 

lícito, serão empregados em obras públicas, compreendida a abertura a melhoramento de 

estrada, ou na agricultura, conforme for determinado por esta província; 

5º – Além do transporte gratuito, receberá o retirante, conforme o número de pessoas 

de sua família, e o trabalho a que se houver de aplicar, um auxílio pecuniário para as suas 

primeiras despesas, podendo parte desse auxílio ser fornecido nesta capital, e parte no seu lugar 

destino; 

6º – Os que se aplicarem à lavoura em lotes de terra, já demarcados, da província, não 

poderão obter o respectivo título de propriedade antes de indenizar a província do valor desse 

lote; 

7º – Os encarregados de dirigir e encaminhar os retirantes não consentirão que andem 

eles mendigando ou solicitando esmolas, e representarão a esta presidência quando por si não 

possam resolver, sobre os meios de acudir e socorrer a esses nossos infelizes concidadãos, nos 

casos não compreendidos nas disposições gerais destas instruções; 

8º – Aos retirantes atualmente existentes nesta capital que não estiverem em 

tratamento de enfermidades, ou empregados em obras públicas, se dará no mais breve espaço 

de tempo o conveniente destino, conforme o que se acha estabelecido nestas instruções286. 

 

A relação acima foi apresentada pelo engenheiro Martinho Domiense Pinto Braga e, 

na perspectiva dele, era incontestável o proveito, tanto para os imigrantes, quanto para a 

província do Pará. Sabendo disso, as autoridades provinciais tomaram medidas de alocar os 

 
286 PARÁ. Falla com que o exm. senr. dr. José Joaquim do Carmo abrio a 1.a sessão da 21.a legislatura da 

Assembléa Legislativa da provincia do Pará em 22 de abril de 1878. 1878, pp. 20-21. 
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retirantes em estabelecimentos de núcleos coloniais formados em diferentes pontos do território 

paraense287. 

Afim de que pudesse ser conveniente, o presidente provincial José Joaquim do Carmo 

estabeleceu a abertura de um caixa com verba para socorros públicos, de um orçamento geral 

de 40:000$000. Soma-se a isto que foi solicitado ao Ministério da Agricultura providência para 

acompanhar os retirantes cearenses com uma relação circunstanciada em que se declarasse a 

idade, sexo, estado, profissão e número de pessoas da família. 

Além dessas medidas, o líder provincial encarregou o engenheiro Pinto Braga de 

aproveitar a mão de obra e fazer com que fossem executados pelos cearenses já residentes em 

Benevides, ou os que para ali se dirigiram, os seguintes trabalhos: 

I. Construir na área destinada ao povoado, sede do distrito da ex-colônia 

(Benevides), barracões com as necessárias acomodações para os retirantes que 

para aí se dirigem; 

II. Estabelecer vias de comunicação por mar e por terra entre a sede daquele 

distrito e esta cidade; 

III. Demarcar, de acordo com a comissão de colonização, lotes de terras urbanas 

com a área que for conveniente, sendo tais lotes destinados a e neles se 

estabelecerem imigrantes cearenses; 

IV. Empregar nestas obras somente os referidos imigrantes, providenciando de 

modo que não sejam prejudicados nos serviços de sua lavoura. 

Dessa forma, foi recomendado ao engenheiro que fizesse e mensalmente enviasse um 

relatório circunstanciado dos trabalhos executados, das quantias com eles despedidas e de tudo 

mais que ocorresse com relação ao serviço a seu cargo ao presidente provincial288. 

Para o ano de 1878, o novo presidente provincial José da Gama Malcher pouco 

expressou sobre a migração nordestina, já incorporada aos núcleos, mas fez menção aos serviços 

prestados pelo senhor Dr. Antônio Gonçalves Nunes e agradeceu. 

 
287 Ver Anexo 3. 

288 PARÁ. Falla com que o exm. senr. dr. José Joaquim do Carmo abrio a 1.a sessão da 21.a legislatura da 

Assembléa Legislativa da provincia do Pará em 22 de abril de 1878. 1878, p. 7. 
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Além disso, elogiou o trabalho de assistência aos retirantes que haviam chegado há 

pouco tempo, na altura do dia 9 de março de 1878, como a distribuição de lotes de terras, 

instrumentos agrícolas, sementes e algum auxílio em dinheiro, para os primeiros meses deles na 

região 

A intenção dos governantes que estiveram à frente da presidência da província sempre 

foi fazer com que a economia prosperasse e habitar a área analisada anteriormente, conhecida 

como Zona Bragantina. No entanto, já que os imigrantes estrangeiros, em larga escala, 

abandonaram os núcleos para quais foram destinados e seguiram para as florestas, as 

providências tomadas pelas autoridades provinciais foram destinar os retirantes nordestinos para 

as áreas que julgassem com maior importância para a cultura agrícola. 

O cearense que morria de sede e fome viu no horizonte amazônico a chance de um 

recomeço, mesmo que incerto. Contudo, ainda assim, era a solução mais viável que havia, pois 

o governo do Ceará não dispunha de meios nem provisões suficientes para acomodar os 

retirantes, tanto na capital, quanto nas cidades adjacentes. 

A autora Franciane Larceda chama a atenção para a regionalidade da Zona Bragantina, 

reiterando que particularmente esta região foi onde menos houve perda de produção, muito por 

consequência do aproveitamento da mão de obra do nordestino, que impulsionou e ocupou as 

terras que faziam prover os gêneros que estavam em escassez, como: café, arroz, farinha de 

mandioca, milho e cacau289. 

Assim, a colonização definitiva da Zona Bragantina do Pará se deu pela chegada e 

permanência dos nordestinos na região, visto que, com o aproveitamento da mão de obra barata 

e em larga escala, a província do Pará conseguiu ocupar satisfatoriamente os núcleos agrícolas 

próximos de onde passavam os trilhos da Estrada de Ferro de Bragança. 

Portanto, com a fixação dos nordestinos nas terras da Amazônia e sua integração à 

sociedade paraense, houve diretamente uma implicação na formação de uma nova sociedade e 

estilo de vida daqueles que permaneceram e se tornaram descendentes destes emigrantes, 

retirantes e sertanejos. 

  

 
289 LACERDA, 2006, p. 113. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entre os anos de 1870 a 1885, a província do Pará passou por diversas mudanças, tanto 

no âmbito estrutural do espaço geográfico, quanto no social, consequências diretas das políticas 

de incentivo aos imigrantes estrangeiros, com o intuito de colonizar áreas adjacentes à capital 

Belém. Mudanças essas que não se restringiram a este recorte cronológico, visto que o espaço 

Amazônico, em questão, passou por frequentes transformações e remodelação de espaço 

durante toda sua história. A partir disto, em nossa investigação concluímos que as imigrações 

incentivadas por meio de projetos de mobilidade para estrangeiros foram fundamentais para 

que estas modificações ocorressem. Sendo assim, também pudemos apurar o motivo de tantas 

vezes tentadas e das poucas experiências que deram bons resultados, partindo da interpretação 

das constantes trocas administrativas e mudanças de mentalidade em relação ao governo da 

província. 

Tendo em vista os aspectos observados, também aferimos que os imigrantes, a priori, 

tinham de se encaixar num perfil que era exigido (portugueses e espanhóis) pelos responsáveis 

por incentivar o projeto de colonização de uma área tida como a que mais apresentava 

características de prosperidade para a economia, a Zona Bragantina. Entretanto, era necessário 

que houvesse interesse das duas partes, tanto do governo provincial, quanto do imigrante que 

iria viver e buscar riquezas em território brasileiro que para ele foi disposto. 

Em face dessa realidade, o colono que se aventurou e partiu em direção ao Brasil, 

especificamente para a Amazônia, levou consigo o elemento da inovação e experiência da vida 

na Europa para os habitantes da Região Norte do país. Dessa forma, cada discurso ou apelo, 

por assim dizer, pronunciado ou proferido pelas autoridades na figura de presidente provincial 

que esteve à frente do cargo durante o período analisado, teve fundamental importância para a 

construção e modificação da paisagem do que veio a se tornar o estado do Pará com a 

instauração da República nos finais do século XIX. 

Um grande contributo para as políticas de imigração na província do Pará, na segunda 

metade do século XIX, foi o que ocorreu com a economia da borracha. A atividade extrativista 

do látex possibilitou, mesmo de maneira indireta, a entrada de vários emigrantes e imigrantes 
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para os seringais no interior do território paraense, resultante da difusão publicitária que 

alcançou o período da economia da borracha. Entretanto, no período em que se viveu o auge da 

economia gomífera na Amazônia, as políticas de núcleos agrícolas sofreram consequências 

diretas com os abandonos por parte dos colonos, principalmente os núcleos agrícolas que 

mantinham famílias de imigrantes estrangeiros, pois, limitados às atividades rurais, estes 

puderam ver nos resultados das atividades extrativistas as riquezas que muitos almejavam 

alcançar; assim, lançaram-se em busca de uma fortuna ilusória, como o próprio presidente 

provincial Francisco Sá e Benevides enfatizou. 

O “Fracasso da colonização estrangeira no Pará” é utilizado entre aspas porque não 

é uma expressão absoluta. Várias cidades interioranas no Pará vieram a ser fundadas a partir do 

modelo de colonização das políticas provinciais nos finais do século XIX. Ainda hoje é possível 

observar as influências das imigrações estrangeiras no interior do estado, com influência direta 

nos costumes e atuação sobre a língua de determinado local. 

Contudo, ao compararmos os dois grandes movimentos de população para a Amazônia 

em finais do século XIX, pudemos perceber uma grande distinção em relação aos colonos 

europeus e os retirantes nordestinos. O imigrante europeu, exigente e ajudado por ambos os 

governos, chegava ao seu núcleo agrícola ou lote de terra com todos os gastos pagos, muita das 

vezes com residência assegurada pelo governo da província que o recebia, também conseguia 

ferramentas de trabalho e sementes para começar as atividades agrícolas. Passados alguns 

meses, abandonava sua propriedade e buscava, em grande medida, fortuna nos seringais ou em 

fazendas no interior da província, qualquer que lhe oferecessem mais vantagens. 

Por outro lado, o nordestino na Amazônia vivenciou uma situação desigual, visto que 

já chegava endividado, os primeiros trabalhos eram para pagar ao governo os gastos quase totais 

das viagens, as despesas de instalação e deslocamento entre a capital e os lotes de terras, e as 

ferramentas de trabalhos que lhe eram concedidas para a execução das atividades. Findado o 

período de adaptação, o nordestino via-se limitado e sem transporte, sem concorrência para 

vender seus produtos e quase num regime de servidão. Muitos, entretanto, desistiram e 

conseguiram regressar anos mais tarde ao seu lugar de origem, outros persistiram e alcançaram 

o objetivo de prosperar nas terras amazônicas, formando novas famílias e fazendo parte de um 

processo histórico cujo efeito é possível de se ver até nos dias atuais. 
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O Pará, região que se tornou mais diversificada etnicamente e mais povoada com 

relação à densidade demográfica, é a zona compreendida de Belém até Bragança e seus ramais. 

Para isso acontecer, o elemento fundamental foi a construção e funcionamento da Estrada de 

Ferro de Bragança, levando-se em consideração as atividades que duraram quase 80 anos, 

exercendo função como principal meio de transporte para escoar mercadorias e manter 

comunicação entre a capital do estado e os municípios interioranos. 

Portanto, mesmo que não atingidas as expectativas dos que elaboraram os projetos de 

colonização na província do Pará, a região prosperou superando todas as adversidades e atrasos, 

e a Zona Bragantina tornou-se referência de desenvolvimento para o estado, constituindo um 

território diversificado, com grande potencial de crescimento e prosperidade. 

Hoje é possível dizer que o Brasil descolonizou para colonizar. 
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PARÁ (Província). PRESIDENTE (Pedro Vicente de Azevedo). Relatório apresentado ao 
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apresentado pelo exmo Sr. Dr. Francisco Maria Corrêa de Sá e Benevides, presidente da 
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Anexo 1 – Mapa da Província do Grão-Pará em 1868. 

Atlas do Império do Brasil, p. 46.
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Anexo 2 – Mapa da Estrada de Bragança 
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Anexo 3 – Mapa das colônias na Região Bragantina do Pará 

Ilustração: Fabrício Sousa dos Santos, 2016, In: SANTOS, 2016, p. 14 
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Anexo 4 – Mapa Colônias Agrícolas na Amazônia, Décadas De 1850-1880. 

NUNES, 2011, p. 335. 
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Anexo 5 – Mapa da Estrada de Ferro de Bragança 

CRUZ, 1955, p. 61. 
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Anexo 8 – Mapa da Província do Ceará em 1868. 
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