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momento,  
E souber transbordar de tanto amor 
Este terá entendido o jeito de ser do 
povo daqui. 
 
(Joãozinho Gomes e Val Milhomem) 

  



 
 

RESUMO 

 

 

 

A presente tese é um estudo sobre a construção das identidades amapaenses 

através de diversos textos publicados, especialmente no Jornal Amapá, durante 

o período de 1945 a 1968. A partir de uma pesquisa documental desenvolvida 

junto ao referido jornal, foram selecionados e analisados diversos textos, como: 

artigos, editoriais, seções e propagandas, que se configuram como lugares de 

memória escrita e permitem o conhecimento da formação histórica, social e 

identitária do Amapá. Após sua transformação em território federal (1943), o 

Amapá procurava um espaço na conjuntura política, social e econômica da 

Amazônia, daí inúmeras referências sobre ocupação e desenvolvimento foram 

apresentadas pelo Jornal Amapá. De modo geral, essas referências oferecem 

um painel sobre a construção das identidades amapaenses, pois apresentam-se 

em diversos cenários e em diversas circunstâncias sociais. Para empreender 

este estudo, recorreu-se principalmente à contribuição teórica de Maurice 

Halbwachs e Pierre Nora sobre memória coletiva e suas especificidades, 

entrelaçadas com a memória histórica do Amapá e da vivência local; Eni Orlandi 

e Pierre Bourdieu, para uma discussão acerca da construção de identidades que 

emergem na produção discursiva do referido jornal, além de Stuat Hall e 

Zygmunt Bauman para reflexões sobre identidade como construção social, 

histórica e discursiva. Assim, a riqueza material e simbólica revelada nos textos 

apresentados, particularmente no Jornal Amapá, tem um papel fundamental na 

construção da realidade social e contribui de forma significativa para a 

constituição identitária amapaense.  

 

  

Palavras-chave: Memória, Discurso, Identidade, Amapá, Jornal Amapá. 

 

 

 

 

  



 
 

RÉSUMÉ 
 
 

 

Cette thèse est une étude sur la construction des identités amapéennes à travers 

divers textes publiés, en particulier dans le Jornal Amapá, au cours de la période 

allant de 1945 à 1968. A partir d’une recherche documentaire menée auprès de 

ce journal, plusieurs textes ont été sélectionnés et analysés, tels que des articles, 

des editoriaux, des sections et des publicités, qui représentent des lieux de 

mémoire écrite et favorisent la connaissance de la formation historique, sociale 

et identitaire de l’Amapá. Après sa transformation en territoire fédéral (1943), 

l’Amapá cherchait un espace dans l’environnement politique, social et 

économique de l’Amazonie, ce qui explique les nombreuses références à 

l’occupation et au développement présentées par le Jornal Amapá. En général, 

ces références fournissent un panel sur la construction des identités 

amapéennes, car elles se présentent dans différents scenários et dans diverses 

circonstances sociales. Pour mener à bien cette étude, on a eu recours surtout à 

la production théorique de Maurice Halbwachs et Pierre Nora sur la mémoire 

collective et ses spécificités, entrelacée avec la mémoire historique de l’Amapá 

et de la façon de vivre de la communauté locale; Eni Orlandi et Pierre Bourdieu, 

pour une discussion à propos de la construction des identités qui émergent de la 

production discursive du Jornal Amapá, ainsi que Stuat Hall et Zygmunt Bauman 

pour des réflexions sur l’identité comme une construction sociale, historique et 

discursive. Ainsi, la richesse matérielle et symbolique révelée dans les textes 

présentés, en particulier dans le Jornal Amapá, a un rôle fondamental dans la 

construction de la réalité sociale et contribue de manière significative à la 

constitution identitaire amapéenne.  

 

  

Mots-clés: Mémoire, Discours, Identité, Amapá, Jornal Amapá. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Nossas escolhas dentro de uma pesquisa acadêmica nunca têm um 

só porquê. Sempre são várias inquietações e indagações que nos levam a optar 

por determinado objeto e construí-lo por certos caminhos. Como amapaense nos 

interessou investigar acerca das identidades amapaenses, entender como foram 

construídas essas identidades e que sentidos têm para aqueles que vivem ou 

viveram no Amapá.  

Muito nos chamou a atenção, em nossas viagens acadêmicas para 

eventos e cursos e até mesmo de lazer, enunciados de sujeitos históricos de 

outras regiões do país, acerca do Amapá como um lugar desconhecido, muito 

distante e até certo ponto “invisível” para esses sujeitos.  

Assim, reconhecendo que o Amapá parece não se mostrar com maior 

visibilidade na imprensa nacional, o distanciamento das principais decisões 

políticas e culturais, bem como das produções acadêmicas de maior visibilidade 

têm contribuído significativamente para esse processo de 

silenciamento/desconhecimento da realidade local. Essas questões nos 

instigaram e contribuíram de forma significativa para investigar, discutir e “trazer 

à tona”, como são apresentados os processos narrativos, discursivos utilizados 

na construção das identidades amapaenses. 

Essa construção identitária está diretamente ligada a dois momentos 

históricos, o primeiro à fase pré-territorial quando a área (território) pertencia ao 

Pará e o segundo quando ocorre o seu desmembramento do estado do Pará, 

com a criação do território federal (1943), daí a nossa escolha por esses recortes 

temporais. O segundo momento é mais efetivo, pois está relacionado a uma nova 

experiência social vivenciada pela comunidade amapaense estabelecida, bem 

como em função da grande migração que ocorreu para essa nova unidade 

administrativa na Amazônia.  

Nessa direção, as histórias das pessoas, os comportamentos 

cotidianos, as crenças, o desenvolvimento da cidade, cenários muitas vezes 

escondidos e esquecidos nas páginas cheias de ácaros do Jornal Amapá, 

algumas quase diluídas pelo tempo, materializam imagens e discursos 
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identitários do Amapá. Vale ressaltar que durante as inúmeras visitas1 ao “campo 

principal da pesquisa” (Biblioteca Pública de Macapá / Arquivo restrito de obras 

raras), passamos algum tempo, durante o levantamento de material, 

recuperando algumas páginas dos periódicos, em particular do Jornal Amapá 

que, infelizmente, estão em processo bastante avançado de deterioração. Tal 

fato nos trouxe, por um lado, uma certa preocupação, pois é parte do patrimônio 

material do Amapá que corre o risco de desaparecer, por outro lado aumentou o 

compromisso de resgatar e investigar nas páginas amareladas desse periódico, 

as histórias locais, os comportamentos cotidianos, as imagens e os discursos 

neles produzidos. Esses discursos não são um mero jogo de palavra visto que 

O discurso jornalístico toma parte no processo histórico de seleção dos 
acontecimentos que serão recordados no futuro. E mais ainda: uma 
vez que ao selecionar está engendrando e fixando sentido para estes 
acontecimentos, a impressa acaba por constituir no discurso um modo 
(possível) de recordação do passado. (ORLANDI, 1993, p. 33) 
 

O jornal enquanto fonte e documento de reconstituição histórica 

funciona como suporte da memória. Sobre essa questão, Vesentini (1997) 

apresenta uma interessante reflexão para o pesquisador quanto ao uso do jornal 

como objeto de estudo: 

Eles podem ser bem mais, muito mais que folhas mortas, de um tempo 
igualmente morto, à espera do meu labor, por exemplo. Eles são 
dotados de ação. Quero dizer que muitas dessas páginas amadas por 
nós e prediletas na ação do exame, não são textos nada neutros [...] 
eles expressam práticas políticas, de lutas políticas, sendo, naquele 
momento, consubstanciação dessa mesma prática, práxis, de sujeitos 
concretos. (VESENTINI,1997, p. 37) 

 

O Jornal Amapá foi o periódico amapaense que atingiu a mais longa 

duração na fase de território federal. Foram 1479 edições entre os anos de 1945 

a 1968 e mesmo considerando que, de um modo geral, o Jornal Amapá pouco 

apresentava em relação aos aspectos críticos, visto que predominava o 

informativo, o opinativo e o entretenimento, há de se reconhecer que, do ponto 

                                                             
1 Desde de 2010 temos feito um trabalho de registro e coleta de diversas notícias veiculadas no 
Jornal Amapá. Podemos considerar como um material “raro” visto que uma significativa parte 
das edições do referido jornal estão sendo deterioradas pelo tempo e pela pouca preocupação 
dos órgãos públicos em conservar esse material tão importante para o Amapá. Ressaltamos que 
o ingresso no Doutorado em Sociologia da Universidade Federal de Fortaleza nos proporciona 
uma grande oportunidade de socializarmos de maneira mais ampla, como corpus de análise, 
parte desse material registrado e coletado junto ao Jornal Amapá, e que após a conclusão desta 
tese pretendemos colocar todo esse material a disposição da comunidade em geral e que poderá 
servir para outros estudos ou tão somente como fonte de informações. 
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de vista da informação foi responsável por uma maior divulgação do Amapá tanto 

no cenário regional quanto nacional. 

Instituiu-se o recorte cronológico 1945/1968, período da constituição 

e circulação do Jornal Amapá, da consolidação do primeiro governo do território 

federal, bem como por ser a fase em que diversos discursos históricos sobre a 

ocupação e desenvolvimento desse território foram produzidos.  

Assim, o Jornal Amapá foi privilegiado como objeto de estudo na 

medida em que apresenta algumas características específicas no quadro da 

imprensa amapaense, entre elas destacam-se o fato de ser o primeiro periódico 

existente após a criação do território federal; de auto definir-se como o principal 

veículo de divulgação do Amapá dentro e fora da Amazônia e de se apresentar 

como uma espécie de “porta voz” da opinião pública local.  

Portanto a análise do Jornal Amapá é particularmente relevante por 

retratar nas imagens e nos seus discursos, as histórias que contam versões dos 

fatos trazendo à tona, pelo recurso da memória, temas importantes (histórico, 

político e social) para uma discussão mais ampla na sociedade e posicionando 

o jornal em relação ao que acontece na cidade, na região e no país. 

Sobre o uso que é feito do jornal como fonte de pesquisa, Schwarcz 

(1987) menciona que os jornais podem ser entendidos, 

Primeiramente, enquanto “produto social”, isto é, como resultado de 
um oficio exercido e socialmente reconhecido, constituindo-se como 
um objeto de expectativas, posições e representações específicas. As 
notícias, os fatos selecionados serão entendidos e recuperados, então, 
não enquanto situações que “realmente” aconteceram e cuja 
veracidade iremos comprovar, mas antes enquanto situações plenas 
de significação, sendo nesse sentido mais relevante apreender como 
se produziram, difundiram e repercutiram às vezes diversas 
interpretações de um mesmo fato do que buscar uma concepção única, 
onde operaria uma síntese empobrecedora das diferentes visões. 
(SCHWARCZ,1987, p. 15-16)  
 

Prado e Capelato (1980, p. 19) reforçam que os estudos históricos no 

Brasil têm dado pouca importância à imprensa como objeto de investigação, 

utilizando-se dela apenas como fonte confirmadora de análises apoiadas em 

outros tipos de documentação.  Assim sendo, o jornal é uma fonte relevante para 

os estudos identitários, visto que: 

A escolha de um jornal como objeto de estudo justifica-se por entender-
se a imprensa fundamentalmente como instrumento de manipulação 
de interesses e de intervenção na vida social; nega-se, pois, aqui, 
aquelas perspectivas que a tomam como mero ‘veículo de 
informações’, transmissor imparcial e neutro dos acontecimentos, nível 
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isolado da realidade político-social na qual se insere. (PRADO e 
CAPELATO, 1980, p. 19)  

 
Nessa direção, pretende-se analisar, com base nos enunciados 

citados no Jornal Amapá, as representações discursivas, construídas e emitidas 

por diferentes sujeitos (os estabelecidos e os que vieram para o Amapá) sobre 

o processo de construção das identidades amapaenses, a partir da criação do 

Território Federal do Amapá. 

Essa discursividade configurou um processo de identificação para o 

Amapá, assentado em um imaginário social construído acerca do processo de 

ocupação, narrado nesse primeiro período de sua criação, pela pequena 

produção historiográfica amapaense e principalmente apresentadas no Jornal 

Amapá. 

Essas narrativas instauraram condições para a criação de um 

discurso histórico sobre a região amapaense, que foi sendo incorporado por 

diferentes sujeitos da enunciação sobre o Amapá: os intérpretes locais e os 

intérpretes externos.  

Partindo desse pressuposto, é possível perceber que os sujeitos que 

pensaram essa ocupação, o fizeram sob determinados pontos de vista e abordá-

los significará interrogar a região a partir de seus intérpretes. São eles políticos, 

poetas, militares, comerciantes, religiosos, jornalistas, enfim, pessoas de vários 

setores da sociedade, nascidos, radicados ou que passaram no Amapá e que 

atribuíram sentido ao vivido, sendo aqui considerados como intérpretes para 

seguir a terminologia proposta por Reis (2007, p, 07) quando afirma que os 

homens e as sociedades humanas, “por serem temporais, não permitem um 

conhecimento imediato, total, absoluto e definitivo. A história só se torna visível 

e apreensível com a sucessão temporal. A reescrita contínua da história torna-

se, então, uma necessidade”. 

Em vista disso, entende-se que os construtores desses discursos 

sobre o Amapá são porta-vozes de diferentes classes, grupos ou instituições que 

produziram discursos revestidos de uma certa autoridade. Para que esses 

discursos sejam compreendidos e aceitos é necessário que o grupo que o recebe 

reconheça a autoridade daquele que o produziu.  

A título de exemplo, um discurso que trate de algum aspecto da 

história do Amapá, só é e será bem-sucedido, por um lado, quando o seu 
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construtor, mensageiro, for reconhecido pelos seus pares, por outro, vai 

depender do grau em que o discurso se fundamenta na realidade do grupo que 

o recebe.  

Nesse sentido, um discurso, como afirma Bourdieu (1996) só possui 

uma eficácia simbólica na construção de suas verdades, à medida que possuir 

tais condições sociais para sua produção, ou seja, “o discurso não é apenas uma 

mensagem destinada a ser decifrada. É, também, um produto que entregamos 

à apreciação dos outros e cujo valor se define na sua relação com outros mais 

raros ou mais comuns” (BOURDIEU, 1996, p. 75). 

Ainda nessa direção teórica, os discursos sobre o Amapá, na fase de 

território federal, caracterizam-se por apresentar um discurso de cunho regional, 

ou seja, “um discurso performativo que pretende fazer sobrevir o que ele enuncia 

no próprio ato de o enunciar é proporcional à autoridade daquele que o enuncia” 

(BOURDIEU, 2006, p. 116). Assim os discursos sobre o Amapá destacam em 

suas páginas, como legítimos, um determinado olhar de grande conquista e seus 

desdobramentos e ao mesmo tempo o faz conhecer e ser reconhecido como 

uma região2 que vivenciou um processo histórico que lhe é próprio. 

Esses discursos regionalistas3 inscrevem o Amapá a partir de seu 

interior e da construção de sua memória, ou seja, se caracterizam por 

destacarem uma determinada visão da conquista dessa região e seu 

desenvolvimento. Com isso, torna-se possível compreender esse caráter 

regional pelas interpretações elaboradas pelos sujeitos sociais. 

Nessa perspectiva, o foco de análise recai sobre como se formaram 

e a partir de que se formaram as representações discursivas produzidas sobre a 

ocupação da região, para poder refletir sobre esses discursos. A intenção ainda 

consiste em mostrar como essas mensagens circularam no Amapá, onde foram 

criadas e recriadas, relacionando-as com conjunturas históricas particulares, 

procurando mostrar como essas formas simbólicas, construídas e fixadas no 

corpo social do Amapá, eram carregadas de sentidos, significados e 

legitimidades. 

                                                             
2 Região é entendida como um espaço percebido, vivenciado e compreendido culturalmente 
pelas relações sociais vivenciadas pelo indivíduo. 
 
3 São discursos construídos a partir de temáticas como: conquista, ocupação e desenvolvimento, 
que procuravam legitimar o Amapá. 
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Os discursos memoráveis sobre a ocupação da região foram 

incorporados e difundidos, na sua maioria, através da imprensa periódica do 

Amapá, em particular do Jornal Amapá e das raras obras produzidas em torno 

do tema da ocupação e transformação desse espaço. Esses temas são 

intrigantes pela recorrência que permeiam grande parte da produção discursiva 

acerca do Amapá, na sua fase de território federal, período de sua consolidação 

sociopolítica e administrativa que na prática, se torna o início de sua história de 

emancipação em relação ao Pará. 

Assim sendo, essa produção textual, tomada como representações 

sobre o espaço amapaense, compõe um conjunto de textos que podem ser 

culturalmente interpretados. Essa afirmativa é válida e representa uma escolha 

que demanda um esforço interpretativo de contextualização histórica, cultural e 

social dessa produção rememorada. 

Portanto, o estudo do tema proposto se justifica não só pela tentativa 

de compreensão da discursividade sobre o Amapá, quando da criação do 

território federal, mas também pela permanência de traços dos imaginários em 

torno da ideia de ocupação e desenvolvimento, construídos pela produção 

escrita ao longo de sua consolidação regional e que serviram como base para a 

produção de discursos no referido período. 

Para além de identificar a concepção de conquista do espaço 

chamado Amapá, desde Vicente Pinzon até Francisco Xavier da Veiga Cabral4, 

que está presente na discursividade construída acerca da ocupação e 

desenvolvimento do Amapá, se buscará também perceber o porquê dessa ideia 

de conquista se tornar tão subentendida no imaginário amapaense. Dessa 

maneira, pretende-se entender o imaginário construído em torno dessa 

conquista, bem como refletir sobre a produção de material discursivo e simbólico 

dos acontecimentos que alicerçaram a região, uma vez que esses discursos 

procuraram estabelecer uma relação com o passado, produzindo sentidos e 

construindo uma memória.  

                                                             
4 Os dados biográficos de Francisco Xavier da Veiga Cabral serão apresentados no primeiro 
capítulo. 
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Nessa perspectiva, em alguns momentos, esses discursos serão 

tratados como discursos fundadores5, que foram elaborados, difundidos e 

apropriados ao longo do tempo. Essa discursividade construída sobre o 

processo de ocupação e desenvolvimento do Amapá carregou consigo a marca 

de um discurso fundador, pois quando se referia à ocupação e desenvolvimento 

do Território Federal do Amapá, afirmava um ponto de origem, um começo, uma 

história. Portanto, enquanto discurso fundador essas representações são 

produtos culturais essencialmente articulados com uma memória histórica. 

Desse modo, para compreender como essa ideia de ocupação e 

desenvolvimento foi sendo construída, precisa-se buscar sua historicidade e 

levantar as condições históricas da construção dessas representações, pois o 

Amapá, dentro do conceito de região cresceu como ideia, uma significação 

contida em si. Com isso, tais enunciados criaram e recriaram uma tradição de 

sentidos que se projetaram e foram estabelecidos no imaginário da sociedade 

local. Assim, os discursos fundadores conforme Orlandi (1993) são: 

Aqueles que vão construindo um passado inequívoco e empurrando 
um futuro pela frente que nos dão a sensação de estarmos dentro da 
história de um mundo conhecido. São enunciados que ecoam [...] e 
reverberam efeitos de nossa história em nosso dia-a-dia, em nossa 
reconstrução cotidiana de nossos laços sociais, em nossa identidade 
histórica. Ainda que sejam exatamente os que repetimos em nosso 
discurso social, diferentes já do que encontramos em nossos 
documentos históricos. Não são os enunciados empíricos, são suas 
imagens enunciativas que funcionam. (ORLANDI, 1993, p. 12) 
 

Sobre essa modalidade de discurso, a referida autora afirma que o 

mesmo tem como uma de suas características a criação de referenciais de 

pertencimento e de tradições, “projetando-se para frente e para trás” (ORLANDI, 

1993, p.12), instalando-se irrevogavelmente, e com o tempo, tornando-se 

familiar junto aos sujeitos. Assim sendo, o que o identifica como fundador é a 

eficácia em produzir certas imagens que se estabelecem na memória daqueles 

que o incorporam, construindo assim uma imagem verdadeira junto ao grupo que 

o recebe. A sua marca se verifica então, à medida que se constrói um imaginário 

necessário para dar uma identidade à região em um momento específico de sua 

formação, para constituí-la em sua especificidade como objeto simbólico. 

                                                             
5 Consideramos como discursos fundadores sobre o Amapá àqueles produzidos na fase pré-

territorial, mas principalmente os produzidos a partir da criação do território federal, quando 
definitivamente se consolida como uma unidade federativa. 
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Quanto a essa noção de discurso fundador na discursividade regional 

e sua correspondência com a produção de verdades, cabe destacar que seus 

autores, ao mesmo tempo em que produziram discursos sobre a ocupação e 

desenvolvimento do Amapá, produziram também a possibilidade da formação de 

outros discursos, como por exemplo, àqueles vinculados às ideias de civilização 

e de progresso. Sendo essa formação um processo em movimento, visto que 

tais discursos embasaram os fundamentos para a história regional e 

proporcionaram as condições para a formação de outros discursos, instaurando 

um conjunto de formações discursivas, em outras palavras, “uma região de 

sentidos, um sítio de significância que configura um processo de identificações 

para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade” (ORLANDI, 1993, p. 24). 

Na perspectiva da dinâmica dos saberes junto ao processo de 

identificação regional, a problemática (conjunto de questões norteadoras da 

pesquisa) partiu de uma tentativa de compreender os discursos em torno da 

ocupação e desenvolvimento do Amapá, na sua fase pré-territorial e mais 

especificamente na fase de território federal6. Que significados perpassam tais 

enunciados e imagens? Como o processo é apreendido? Que elementos 

discursivos integram e dialogam com esses enunciados e imagens para explicar 

essa história regional? Que pluralidade de sentidos produzem essas 

discursividades? Essas considerações serviram para dar sustentabilidade ao 

entendimento dessas discursividades regionais no âmbito dessa pesquisa. 

Assim, para a análise da imprensa periódica, no caso específico 

desse estudo, o Jornal Amapá como fonte histórica, serão necessárias algumas 

considerações. A princípio, levar em conta a conjuntura em que esta encontra-

se inserida, quem foram os seus emissores, com quais interesses estiveram 

identificados e para que público estavam se destinando, visto que as 

manifestações simbólicas “derivam sua eficácia específica do fato de que 

parecem encerrar em si mesmas o princípio de um poder que reside 

                                                             
6 Os dois períodos, pré-territorial e de território federal são mais relevantes para entendermos a 
formação mais geral do Amapá. O primeiro trata das conquistas das terras e o segundo da 
consolidação enquanto uma unidade federativa.  O período após a transformação do Amapá em 
Estado (1988), para esse estudo proposto, foi deixado de lado, pois além da necessidade de um 
recorte temporal, o Jornal Amapá esteve em circulação somente durante a fase de território 
federal. 
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efetivamente nas condições institucionais de sua produção e de sua recepção” 

(BOURDIEU, 1996, p. 91). 

Portanto, as vozes veiculadas pelo Jornal Amapá são provenientes de 

sujeitos sociais que direta ou indiretamente desempenharam um papel 

importante na organização da memória histórica. Nessa direção Orlandi (1993) 

afirma que: 

Analisar o discurso jornalístico é considerá-lo do ponto de vista do 
funcionamento do imaginário de uma época: o discurso jornalístico 
tanto se comporta como uma prática social produtora de sentidos como 
também, direta ou indiretamente, veicula as várias vozes constitutivas 
daquele imaginário. Em suma, o discurso jornalístico (assim como 
qualquer outra prática discursiva) integra uma sociedade, sua história. 
Mas também é a história, ou melhor, ele está entranhado de 
historicidade. (ORLANDI, 1993, p. 33) 
 

Partindo desse pressuposto, a história regional se apresentou como 

um campo fértil para o desenvolvimento de estudos sobre as representações 

discursivas que caracterizam um determinado espaço em uma conjuntura 

específica, considerando “não haver prática ou estrutura que não seja produzida 

pelas representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os indivíduos e 

os grupos dão sentido ao mundo que é o deles” (CHARTIER, 1991. p. 177). 

Assim sendo, esse espaço de investigação, com objetivo de trazer à 

tona o registro de marcas de uma época, levará ao enfrentamento de discussões 

em torno de temas tais como região, representação, memória e identidade, para 

melhor compreender sobre as construções das identidades amapaenses. 

Convém ressaltar que, à medida que se trabalha com construções de 

representações sobre um determinado espaço geográfico, se nega a 

possibilidade de caracterizá-lo somente a partir de critérios objetivos ou naturais 

que o definam como região. Isso porque qualquer ordem do discurso que procure 

explicar, buscar identidades e especificidades de um dado território nomeado de 

região, incidirá naquilo que Pierre Bourdieu (2006) chamou de “poder simbólico” 

ou de “campo de lutas simbólicas”. Nesse sentido, a definição das identidades 

amapaenses se deu a partir de objetos de “representações mentais”, (atos de 

percepção e apreciação, conhecimento e de reconhecimentos) e 

“representações de objetais” (símbolos, emblemas, monumentos, dentre outros), 

ou estratégias interessadas na manipulação simbólica. 

Entende-se assim que quando se fala da história do Amapá está se 

referindo a um espaço que se formou e ainda se forma por um conjunto de 
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valores socialmente aceitos e partilhados por agentes da enunciação que 

conferem a essa história regional uma dada identidade. É, pois, uma construção 

social, suas fronteiras delimitativas são fluidas variam em função das 

circunstâncias em que são delineadas. 

Essa abordagem confirma as proposições apresentadas pela 

sociologia interpretativa de Bourdieu, a qual propõe um rompimento com o que 

considera uma visão reducionista acerca do tema região. Para o referido 

sociólogo: 

É preciso, pois, romper com o economismo – marxista ou qualquer 
outro – que reduz o regionalismo à paixão, ou mesmo à patologia, 
porque, por não reconhecer a contribuição dada à construção do real 
pela representação que os agentes têm do real, ele não pode 
compreender a real contribuição que a transformação coletiva da 
representação coletiva dá à transformação da realidade (BOURDIEU, 
2006, p. 129). 
 

Essas considerações de Bourdieu (2006) são fundamentais à medida 

que a concepção de história regional aqui trabalhada pode ser enfocada 

enquanto uma prática social. Ao considerar os discursos em torno da conquista 

e desenvolvimento do Amapá como textos que construíram representações 

coletivas acerca da história desse território, se está diante de diferentes matrizes 

de práticas construtoras do próprio mundo social. A noção de representação 

coletiva permite articular, conforme Chartier (2002): 

três modalidades da relação com o mundo social: primeiro, o trabalho 
de classificação e de recorte que produz as configurações intelectuais 
e múltiplas pelas quais a realidade é contraditoriamente construída 
pelos diferentes grupos que compõem uma sociedade; em seguida, as 
práticas que visam a fazer reconhecer uma identidade social, a exibir 
uma maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente 
um estatuto e uma posição; enfim, as formas institucionalizadas e 
objetivadas graças as quais “representantes” (instâncias coletivas ou 
indivíduos singulares) marcam de modo visível e perpetuado a 
existência do grupo, da comunidade ou da classe. (CHARTIER, 2002, 
p. 73) 
 

Dessa forma, as reflexões contidas neste trabalho pautaram-se 

também na perspectiva de história cultural, entendendo esta história como o 

estudo dos processos com os quais se constrói um sentido, visto que: 

Trabalhando sobre as lutas de representações, cujo objetivo é a 
ordenação da própria estrutura social, a história cultural afasta-se sem 
dúvida de uma dependência demasiado estrita em relação a uma 
história social fadada apenas ao estudo das lutas econômicas, mas 
também faz retorno útil sobre o social, já que dedica atenção às 
estratégias simbólicas que determinam posições e relações que 
constroem, para cada classe, grupo ou meio, um “ser-percebido” 
constitutivo de sua identidade (CHARTIER, 2002, p. 73). 
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Nessa concepção, a região é um fenômeno social, estrategicamente 

construído. Portanto, a região do Amapá é um constructo de diversos intérpretes 

através de seus discursos, imagens e representações que demonstram a sua 

percepção da região. Nesse sentido, desvendar uma região significa percebê-la 

como um campo discursivo, ou seja, “qualquer enunciado sobre a região 

funciona como um argumento que contribui – tanto mais largamente quanto mais 

largamente é reconhecido – para favorecer ou desfavorecer o acesso da região 

ao reconhecimento e, por este meio, à existência” (BOURDIEU, 2006, p. 120). 

Dessa maneira, analisar os discursos expressos por diversos 

intérpretes sobre o Amapá na fase de território federal, significará compreender 

as motivações que estimularam esses sujeitos em interesses comuns, visto que 

uma “sociedade não é uma simples soma de indivíduos, mas o sistema formado 

pela associação deles representa uma realidade específica que tem seus 

caracteres próprios” (DURKHEIM, 1999, p. 105). 

As percepções individuais sobre Amapá se fizeram por princípios 

gerados pela sociedade, ou seja, são produtos sociais. Dessa maneira, indivíduo 

e sociedade deverão ser analisados conjuntamente para captar suas relações e 

entender a percepção que tinham da região, uma vez que: 

A captação dos fenômenos, as formas de sua descrição e 
representação, os modelos para seu equacionamento analítico, os 
conceitos e categorias, enfim os condutos da reflexão tudo emana da 
própria vida da sociedade. São coisas gestadas pela práxis humana. A 
percepção do mundo tem também a sua história, que se traduz em 
diferenciadas formas de abordar o real e exprimi-lo. Nesse sentido 
pode-se dizer que a consciência individual é um produto social, assim 
como a própria armação das subjetividades (MORAES, p. 17-18, 2005) 
 

Para além do processo cultural onde foram construídos, esses 

indivíduos expressaram a sua época, daí a necessidade de não se perder na 

análise o contexto em que estão inseridos. Isso significará captar na 

“internalidade” dos discursos, os interesses desses indivíduos e o que 

homogeneizava seus discursos, a formação e difusão de certas ideias. Enfim, 

autor, texto e época como reciprocamente esclarecedores. Daí a necessidade 

de relativização da discursividade construída sobre a história do Amapá. Da 

análise dessa discursividade se pode afirmar a complexidade das 

representações, das percepções e dos sujeitos, reconhecendo a relatividade 

histórica e cultural do conhecimento.  
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Isso posto, há necessidade de não dissociar o produtor, o produzido 

e o contexto de sua produção, daí entender que o espaço produzido pela 

sociedade manifesta propostas, interesses, necessidades e utopias, pois, 

conforme comenta Moraes (2005) são projeções de homens reais, seres 

históricos, culturais e sociais em um processo ininterrupto onde o próprio 

ambiente construído estimula as novas construções.  

Nesse estudo, a percepção da região é ao mesmo tempo resultado e 

o “alimento” das propostas de produção do espaço. A discursividade criada 

permite a leitura de uma identidade e de uma época, uma vez que se pode 

reconhecer nesse ponto, o aspecto subjetivo que está no imaginário da 

sociedade e a forma pela qual estruturam seu universo.  

Conforme observa Moraes (2005), os discursos sobre a região são 

reveladores da percepção do espaço. A leitura do espaço é comum a qualquer 

sociedade, em qualquer época. A relação dos homens com a região implica 

níveis de percepção do meio que os abriga. A construção dos lugares envolve 

projeções, pré-ideações, avaliações, enfim, formas de percepção do espaço. O 

próprio território se define nessas percepções.  

Entendendo o discurso como sendo produto de uma interação 

verbal/social no sentido proposto por Bakhtin (1988), a contribuição teórica da 

análise do discurso por sua vez, será de extrema importância para perceber as 

concepções sobre o processo de ocupação e desenvolvimento do Amapá, na 

sua fase de território federal, pois, como o próprio nome indica, trata do discurso 

trazendo em si a ideia de curso, percurso, movimento. Isso pressupõe que o 

discurso é a palavra em movimento, com suas maneiras de significar, com 

sujeitos falando, considerando a produção de sentidos em uma determinada 

forma de sociedade. 

A análise do discurso considera os processos e as condições de 

produção dos enunciados, os sujeitos que falam e as situações em que se 

produz o dizer. Isso não significa trabalhar com a ideia de um discurso que se 

encerra nele mesmo, mas a relação discurso-visão de mundo, pois conforme 

Orlandi (2002), não existe discurso sem sujeito e não há sujeito que não pertença 

a um determinado lugar social. 

Dessa maneira, um discurso só pode ser analisado à medida que 

pode ser compreendido como expressão de um dado imaginário social de seu 
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produtor. Os sentidos desse discurso, portanto só podem ser captados quando 

referidos às condições sociais de sua produção. Ou seja, as posições ocupadas 

por seus autores implicam uma inclusão do sujeito na cultura, uma postura dele 

no contexto histórico-social.   

Nesse encaminhamento pode-se deduzir que em toda a sociedade a 

produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, instituída 

pelos sujeitos que buscam revelar, classificar, ordenar, instituir o real. Esse 

procedimento parte da análise teórico-metodológica proposta por Pierre 

Bourdieu (1996) em torno das questões que envolvem os esquemas de 

desconstrução da linguagem, bem como seus conceitos de habitus e de campo. 

O quadro conceitual esquematizado por Bourdieu (1996) visa 

encontrar a mediação entre o agente social e a sociedade à qual ele pertence. 

Nesse sentido, ele afirma que a comunicação entre os agentes se dá enquanto 

uma interação estruturada, conferindo à linguagem uma eficácia simbólica na 

construção do real. Portanto, a linguagem contribui para construir a estrutura do 

mundo social a partir de atos de nomeação dos agentes que agem na tentativa 

de impor uma imagem legítima do mundo social. 

Assim sendo, o discurso sobre o Amapá tomou os processos sociais 

que lhe deram origem como qualidades do espaço. Daí se tornou pertinente a 

discussão sobre o espaço enquanto representação, retomando discursos 

variados, identificando suas matrizes, seus formuladores, seus canais de 

divulgação, suas projeções na política do território federal, aferindo sua eficácia 

no movimento da sociedade ao caracterizar uma região e ao mesmo tempo 

determinar códigos de pertencimento e referência de uma população com essa 

região. 

Essas considerações são fundamentais à proporção em que a 

perspectiva da história regional aqui trabalhada é enfocada enquanto uma 

prática social. Isso abrirá espaços para compreender o regional através de 

interpretações elaboradas pelos sujeitos sociais em seu tempo vivido. 

Tal procedimento faz-se necessário para poder analisar a produção 

local da fase de território federal e por entender que esta é depositária dessa 

historiografia amapaense. Essa afirmação torna-se válida ao se verificar a forma 

como essa ocupação e desenvolvimento foi concebida pela historiografia acima 

referida, através do destaque dado à primeira gestão política-administrativa de 
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ocupação, ao narrar essa ocupação e desenvolvimento do Amapá como uma 

verdadeira “aventura” no sentido de conquista territorial. 

Esse referencial tornou-se o fio condutor da produção discursiva 

incorporada pela produção local, pela imprensa periódica regional, em particular 

o Jornal Amapá e pelos projetos políticos e econômicos instituídos no sentido de 

construir referenciais identitários e uma memória histórica para o Amapá a partir 

da criação do território federal. 

Considerando ser a identidade não uma produção imediata do 

presente, mas resultante de um passado marcado no presente, portanto 

fazendo-se traço de uma memória historicamente constituída, buscamos ainda 

em Nora (1993) e Halbwachs (2009) um ponto de sustentação.  

Quando se afirma haver uma cultura implícita se tem a noção de 

unidade, esta produtora de uma identidade. Assim de modo mais interativo 

Castells (2006) destaca a relação entre identidade e cultura, mostrando-se 

basilar para o debate a ser desenvolvido. Para recorrermos à memória 

historiográfica acerca do Amapá, buscamos os trabalhos de Picanço (1981), 

Sarney e Costa (1999) e Santos (2004/2006). 

Contribuindo para a construção de um conceito do que seria lugar e 

sua relação com o território, temos Haesbaert (2004). Pautados na inter-relação 

que esse estudioso da geografia humana faz entre esses conceitos, podemos 

elaborar um debate acerca do Amapá na compreensão de suas especificidades, 

bem como da relação dos sujeitos históricos com o espaço/território. Desse 

modo, haveria um lugar, um locus vivenciado por aqueles que estão no cotidiano 

do território e associados a uma dimensão de apropriação e/ou de pertencimento 

a esse lugar. 

Retomando os referenciais teóricos para o estudo acerca do discurso, 

dos sujeitos históricos, da realidade, da identidade, do local/espaço e da cultura, 

faz-se indispensável referendarmos nossa análise a respeito da imprensa e seu 

importante poder na construção das identidades nacionais/regionais. Canclini 

(2008) apresenta uma discussão do poder de editoração da mídia, ou seja, 

acerca daquilo que se diz e, portanto, faz construir imagens a respeito de uma 

dada realidade.  

A partir do Jornal Amapá constituímos o corpus principal da nossa 

pesquisa e análise, compreendendo as etapas de leitura, identificação e 
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tabulação de matérias contidas nas edições do Jornal Amapá (período de 1945 

a 1968) que apresentassem conteúdo relacionado, de alguma forma, à 

identidade amapaense. Esse processo observou alguns procedimentos 

metodológicos necessários: as edições do jornal referente ao período 

investigado, que estão sob a guarda da Biblioteca Pública de Macapá, foram 

digitalizadas e catalogadas estando armazenadas sob a forma de arquivos 

eletrônicos, nomeados e ordenados por dia, mês, ano, edição e página. A partir 

desse acervo, passou-se à identificação e tabulação das matérias (reportagens, 

editoriais, crônicas, textos de opinião, poemas e imagens) que, de algum modo, 

trazem em seus discursos, representações da identidade amapaense, 

verificando-se o contexto na qual os sujeitos históricos eram referenciados, de 

que forma(s) eram representados e em quais temáticas/notícias se faziam 

presentes.  

Nessa etapa os dados foram organizados por eixos temáticos 

constando as seguintes informações: nome do arquivo digital (página do jornal); 

título da matéria; data da edição; seção; resumo da matéria; informações sobre 

as imagens. Foi realizada entrevista com um ex-editor do Jornal Amapá, o Sr. 

Wilson Pontes de Sena (85 anos)7 que participou de toda a periodicidade do 

referido jornal. Verificaremos como se inscreve o sujeito da enunciação 

jornalística a respeito dos diversos temas que de algum modo aparecem 

vinculados enunciativamente ao Amapá. Para comportar esse estudo 

apresentaremos um texto dividido em cinco capítulos além da introdução e 

conclusão. 

O primeiro capítulo apresenta alguns aspectos sobre o Amapá, sua 

formação política, econômica e cultural, ressaltando alguns eventos como as 

questões do Contestado franco-amapaense e a criação do Território Federal do 

Amapá que foram decisivos para marcar a ocupação desse espaço.  

O segundo capítulo traça considerações sobre a imprensa periódica 

no Brasil; a inauguração da imprensa periódica na região Amazônica, 

destacando a imprensa amapaense e a editoração dos primeiros jornais, com 

destaque para o Jornal Amapá. Também se faz algumas considerações sobre o 

jornal impresso como fonte de pesquisa. 

                                                             
7 A escolha somente do Sr. Wilson Pontes de Sena foi pelo fato de não termos conseguido 
contato com outros pioneiros do Jornal Amapá, durante o período da pesquisa. 
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O terceiro capítulo evidencia os aspectos teóricos fundamentais para 

a construção do trabalho: Identidade, uma vez que as identificações em 

determinado contexto social se dão tendo como pano de fundo a maneira como 

se relacionam em sociedade os sujeitos que a compõem e, para isso, precisam 

ter visões comuns de mundo; Região/Território, associada a uma dimensão de 

apropriação e/ou sentimento de pertencimento e como elemento essencial à 

reprodução identitária de uma comunidade, visto que uma identidade se constrói 

sempre na relação mútua com seu território/região; e Memória, para além de um 

simples arquivo classificatório de informação a reinventar o passado, mas como 

um referencial norteador na construção de identidades. 

O quarto capítulo apoia-se na análise sobre diversas temáticas do 

cotidiano amapaense como: religiosidade, quebra de conduta (ocorrências 

policiais), obituários, carnaval, literatura e educação escolar. Buscou-se 

explicitar como essas temáticas produzidas pelo Jornal Amapá foram colocadas 

em circulação, contribuindo para a construção das identidades amapaenses. 

No quinto e último capítulo descrevem-se e se analisam outros 

aspectos relacionados à materialidade do Jornal Amapá e os conteúdos nele 

veiculados, com especial atenção aos discursos e imagens divulgadas pelo 

referido jornal e suas relações na constituição das identidades amapaenses. 
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CAPÍTULO I – CONHECENDO O AMAPÁ 

  

 

MACAPABA: Equinócio Solar, Viagens Fantásticas ao Meio do 

Mundo8 - (Cláudio Russo, Carlinhos Detran, J. Veloso, Gilson Dr., Kid 

e Marquinhos) 

 

É manhã  

Brilho de fogo9 sob o sol do novo dia  

Meu talismã, a minha fonte de energia  

Oh deusa do meu samba, a flor de Macapá  

No manto azul da fantasia  

Me faz mais forte, extremo Norte  

A luz solar, ilumina meu interior  

Vou viajar na Linha do Equador  

Emana ao meio do mundo a beleza  

A força da Mãe Natureza, é Macapaba10  

O rio beijando o mar, encontro das águas 

Marejando meu olhar 

Quem foi meu Deus que fez do barro poema  

Quem fez meu Criador se orgulhar  

Os Cunanis, Aristés, Maracás11,  

Foram dez, foram mais, pelo Amapá 

Um dia, navegando em rios de Tupã 

A viagem fantasia, dos filhos de Canaã  

A mágica da terra, a cobiça atraiu  

Ibéria se enleva no Brasil  

A mão de Ianejar12  

Na Fortaleza pela proteção da vida  

Em São José de Macapá.  

Brilha Mairi13 a minha estrela preferida  

Herança moura em Mazagão  

                                                             
8 Letra (canção) do enredo da Escola de Samba Beija-flor, do Rio de Janeiro, campeã em 2008 
fazendo homenageando ao Amapá, mais particularmente a Macapá, que na época completava 
250 anos de criação. Conforme a comissão diretora da escola a “meta principal é apresentar 
uma redescoberta do Brasil, porque foi ali que os colonizadores chegaram primeiro e não nas 
praias do Leste”. (Fonte: Secretaria de Turismo do governo do Amapá) 
 
9 É um tipo de beija-flor raro, considerado o maior e mais bonito das espécies existentes no Brasil 
e que encontra em terras amapaense.  
 
10 Na língua indígena significa terra das “bacabas” (palmeira nativa da Amazônia). 
 
11 Antigas comunidades indígenas que viveram no Amapá. 
 
12 Divindade indígena que teria criado os primeiros índios Waiãpi.  
 
13 Provavelmente significando a Fortaleza de São José de Macapá. 
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Retiro meu chapéu de bamba e assim  

O Marabaixo ao Marco Zero cai no samba  

Soam tambores no tocar do tamborim. [...] 

 

A base histórica dessa “mágica terra” do Amapá, expressada na 

canção, está relacionada aos dois ciclos de navegação do século XV com a 

presença de portugueses e espanhóis e no século XVI ampliando-se com os 

franceses, ingleses, irlandeses e holandeses. Segundo Picanço (1981) em 1499 

os espanhóis, sob as ordens de Castela e Aragão, os reis católicos da Espanha, 

percorreram terras amapaenses, conforme documentado em carta escrita pelo 

navegador Américo Vespúcio:  

Resumidamente diz o Florentino, nessa carta, que, por encargo do 
referido rei, partiu de Cádiz em 18 de maio de 1499, com duas 
caravelas para ir realizar descobertas do lado do ocidente, pelo que se 
dirigiu às Canárias onde fêz provisão do necessário para a viagem. 
Partindo da ilha Gomera rumo ao sudoeste, ao cabo de 24 dias de 
navegação avistaram terra que estava distante de Cádiz 1300 léguas. 
[...] Observaram então um fenômeno por êles nunca visto, tal como 
aquêle de poderem beber água doce a 25 léguas da terra. [...] 
Navegando para o sul, deparou-se-lhes a foz de dois grandíssimos rios 
[...]. Eram êsses dois rios que dulcificavam o mar por serem 
caudalosos. Magnaghi (Américo Vespucci, estudo crítico) esclarece 
que Vespucci se refere ao estuário do Amazonas e sudoeste da ilha 
Caviana14 [..] o outro grande estuário fica à direita da ilha dos porcos. 
[...]. (Fonte: “Informações sobre a história do Amapá”, Estácio Vidal 
Picanço, 1981, grifos nossos) 
 

No ano seguinte, em janeiro de 1500, outro navegador espanhol, 

Vicente Pinzon percorre o rio Oiapoque, que por muito tempo ficou conhecido 

com o nome desse navegador e que mais tarde foi o elemento “chave” para o 

embate entre Brasil e França na célebre questão de fronteira. Assim sendo, 

afirma o referido autor, que o Brasil teria sido descoberto pelo Amapá.  

 

  

                                                             
14 As duas ilhas estavam localizadas em áreas hoje pertencentes ao Pará e Amapá, 
respectivamente. 
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1.1 – Amapá: ocupação e conquista na fase pré-territorial 

 
Minha gente de Andaluzia, bonita 
Sabe quem nos espera lá fora? O tempo 
E se a gente não for na geleira do tempo 
Como vamos contar nossa história? 
 
(“Planeta Amapari“ - Zé Miguel/ Val 
Milhomem / Joãozinho Gomes,1996)  

 
 

  Amapá é uma palavra cujos significados se ligam as nações 

indígenas que habitavam a hoje região norte do Brasil, no período do 

descobrimento. Na língua indígena (Nuaruaque), Amapá é uma espécie de 

árvore (Parahancornia Amapá) da família das apocináceas. Essa árvore dá um 

leite e um fruto saboroso, também utilizado na medicina popular dos povos da 

floresta. Na língua tupi, a palavra Amapá significa “o lugar da chuva”; “terra que 

acaba – ilha”.  

A história do Amapá está ligada à história do Pará, visto que a região 

pertencia a Capitania do Grão-Pará e era considerada como um importante 

ponto estratégico de defesa do território português na América. 

De acordo com Santos (1994, p. 13), desde os tempos pré-coloniais, 

sempre houve alguma movimentação entre as populações das áreas que viriam 

a constituir o Amapá. Mas é a partir do século XVII que os portugueses iniciaram 

a conquista da Amazônia, devido principalmente à presença de um grande 

número de índios da nação Tucuju15, que passaram então a denominar “Terra 

dos Tucujus ou Tucujulândia”, a região compreendida entre o rio Jari e a margem 

esquerda do Amazonas, desde o Paru até foz. 

Ainda no século XVII, os franceses tentam a primeira investida em 

solo amapaense quando são expulsos da ilha de São Luís, no Maranhão, em 

1615 e se estabelecem na ilha oceânica de Maracá, no Amapá. Mais tarde, sob 

o comando de Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardiere, fazem a primeira 

tentativa de colonizar a Amazônia, fundando a Colônia de Sinamari, que vem 

suceder a de Conamana por volta de 1628, esta ficava a cinquenta léguas do 

Rio Oiapoque e a mais de cem da embocadura do Amazonas. Em 1633, para 

consolidar sua posição no continente sul americano, os franceses fundam a 

                                                             
15 Os Tucuju(s) serão melhor apresentados em outro capítulo desta tese. 
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Companhia Francesa do Cabo Norte e a cidade de Caiena, com isso procurando 

ampliar cada vez mais as suas ações colonizadoras na região 

Figura 1 – Mapa da região amapaense no século XVII. 

 
Fonte: “Informações sobre a história do Amapá”, Estácio Vidal Picanço, 1981. 

 

Portugal, por sua vez, cria a Companhia do Cabo do Norte como 

estratégia geopolítica de ocupação do território litigioso. Tendo como fronteira, 

em sua parte setentrional, o rio Oiapoque ou Vicente Pinzon, “constrói uma 

fortificação, enviando seus missionários para percorrerem a região dos lagos e 

do Araguari, com a pretensão colonizadora até aos confrontos da Serra do 

Tumucumaque” (PICANÇO, 1981, p. 19). 

Conforme observação de Picanço (1981, p. 88), em 1676, 

recuperados das sucessivas perdas do seu território, principalmente em função 

da invasão holandesa e inglesa em 1655 e 1667 respectivamente, “os franceses 

tomam novos rumos sobre a pretensiosa França Equinocial”. Sob as ordens do 

Marques Pierre de Ferroles, encarregado de reconhecer a costa até a Fortaleza 

de Cumaú, os franceses conquistaram o Forte Orange, construído e defendido 

pelos portugueses, na margem esquerda do Oiapoque. Prosseguindo rumo ao 

sul, os franceses chegam até o Forte do Araguari, localizado no rio que lhe 

emprestou o nome. Ferroles intima o comandante dessa fortificação, com o 

pretexto de estarem em terras e domínio francês e não português. O comandante 
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lusitano contradiz a posição francesa, informando que as terras são de domínio 

de Portugal, em virtude de uma doação feita a Bento Maciel Parente, definindo 

que “os limites das possessões portuguesas eram no rio do Cabo Orange, 

chamado pelos portugueses rio Vicente Pinzon e pelos franceses de Oyapoc”. 

(PICANÇO,1981, p. 88) 

Desse modo, o referido autor afirma que, somente por volta de 1688 

é que de fato começa a fixação portuguesa na região, com a chegada de uma 

guarnição para a Fortaleza de Santo Antônio16. Porém, após a assinatura do 

Tratado Provincial em 1700, a guarnição foi obrigada a abandonar a referida área 

visto que o acordo determinava a neutralidade dessa área, mesmo que colonos 

portugueses ou franceses se estabelecessem na região. 

Esse Tratado Provincial foi ratificado em 1701, ficando pendente a 

questão de limites, mas os franceses não o respeitaram e continuaram 

incursionando pela região. Os portugueses, por sua vez, protestaram e anularam 

os dois acordos, ao mesmo tempo em que apelavam a sua aliada Inglaterra, 

para que interviesse, visando a uma solução negociada da questão. Esse intento 

lusitano resultou, então, no Tratado de Ultrecht, que estabeleceu o rio Oiapoque 

como limite entre o Brasil e a Guiana Francesa. Sobre esse fato argumenta 

Santos (1994, p. 14) que a assinatura do Tratado de Ultrecht, “embora correto e 

justo foi entendido por segmentos da sociedade francesa como condescendente, 

vindo influenciar os governantes da Guiana Francesa, que não respeitariam esse 

acordo, determinando incursões na área”.  

Santos (1994) mostra ainda que, garantido aos portugueses o 

domínio sobre as terras situadas entre os rios Amazonas e Oiapoque, os 

mesmos voltaram a se estabelecer na região com objetivo principal de realizar 

uma ocupação efetiva, inclusive posicionando em Macapá um destacamento 

militar. Por falta de recursos financeiros e pelo descaso da coroa portuguesa em 

relação à região, pouco foi possível avançar na ocupação. 

Como a invasão estrangeira era iminente, autoridades portuguesas 

resolveram construir uma fortificação imponente na região de Macapá (Fortaleza 

                                                             
16 Localizava-se à margem esquerda do rio Amazonas, na antiga Província do Tucujus, cerca de 
quinze quilômetros ao sul de Macapá. A sua planta é atribuída ao missionário jesuíta e 
matemático Aluízio Conrado Pfeill, e, sob a invocação de Santo Antônio, foi denominado de Forte 
de Santo Antônio do Macapá. Mais tarde, em 1764 é substituído pela Fortaleza de São José de 
Macapá. (Fonte: “Informações sobre a história do Amapá”, Estácio Vidal Picanço, 1981) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macap%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta_(geometria_descritiva)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_de_Jesus
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Alu%C3%ADzio_Conrado_Pfeill&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santo_Ant%C3%B4nio


37 
 

de São José de Macapá), que seria um dos pontos de referência para 

salvaguardar o território. Quanto à Fortaleza, Picanço (1981, p. 64) entende que 

a decisão para construí-la corrobora o “importante feito lusitano na sua tarefa de 

descobrir, povoar e defender seus descobrimentos e conquistas com tenacidade 

incomparável na história da Amazônia, nos primórdios coloniais até nossa 

emancipação política”. 

Em termos gerais, mesmo com a presença dos portugueses na 

região, em 1797 a França volta a reclamar a posse de parte das terras situadas 

entre os rios Araguari e Oiapoque. Sustentado pelo forte poderio militar, o 

imperador Napoleão Bonaparte determinou que “o limite entre o Brasil e a 

Guiana seria pelo rio Calçoene e, ao mesmo tempo, anulou os tratados 

anteriores, impondo outros, como sendo o rio Araguari o limite entre as duas 

nações” (SANTOS,1994, p. 23). 

Com a invasão francesa a Portugal, a família real portuguesa foge 

para o Brasil em 1808 e, como represália, em 1809, Caiena foi ocupada por 

tropas luso-brasileiras com apoio naval inglês. Essa ocupação durou sete anos 

e, após a deposição de Napoleão, foram reiniciados os entendimentos 

diplomáticos entre Portugal e França para devolução da Guiana Francesa, 

ficando definido, em 1817, na Convenção de Paris, “que essas duas nações 

deveriam tomar providências para fixação definitiva àquele limite” 

(SANTOS,1994, p. 23). 

O governo francês, após a independência do Brasil, voltou a reclamar 

a posse de terras situadas entre os rios Araguari e Oiapoque. Aproveitando-se 

da Cabanagem, que exigiu a redução da vigilância brasileira na região, os 

franceses estabeleceram, em 1835, uma guarnição militar na margem de um 

lago no hoje município de Amapá. O governo de Caiena, mandante da ocupação, 

comunicou o fato ao presidente da Província do Grão-Pará, o qual apenas 

formalmente protestou, seguindo orientações do governo central, que mais uma 

vez buscava a via diplomática para solucionar a questão. De acordo com Santos 

(1994), a chancelaria brasileira, em 1836, tentou convencer o governo francês 

da ilegalidade do estabelecimento de uma fortificação na área, sem obter êxito. 

Diante da insistência dos franceses em permanecer na área e o temor do 

governo do Brasil, de avanços destes rumo ao sul, foi instalada a Colônia Militar 

de D. Pedro II, à margem esquerda do rio Araguari, entre seus afluentes, 
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Aporema e Tracajatuba. 

A repercussão da invasão francesa chegou à capital do Império, Rio 

de Janeiro, revoltando parte da população que, “em represália, boicotou 

produtos originários da França, causando consideráveis prejuízos aos 

exportadores desse país, pelo fato de ser o Brasil um grande consumidor de 

seus produtos” (SANTOS, 1994, p. 33). Esse boicote econômico acabou 

forçando o governo francês a reavaliar seu posicionamento, tanto que em 1841, 

retirou suas tropas da região, que um ano mais tarde voltou a ser neutralizada, 

sendo administrada por um representante brasileiro e outro francês, 

respectivamente subordinados aos dirigentes do Grão-Pará e Guiana Francesa. 

A aparente tranquilidade com o acordo de neutralidade sobre a região 

preocupava o governo brasileiro, que voltou a insistir numa solução diplomática 

e definitiva para a questão fronteiriça. Tanto prova que, em 1855, enviou a Paris 

o conselheiro Paulino José Soares de Sousa, visconde do Uruguai, com o 

objetivo de resolver a questão, porém não obteve êxito, pois a França não mudou 

de atitude, mesmo com o representante brasileiro propondo o rio Calçoene como 

o limite entre as duas nações na América do Sul. Nesse sentido, é possível inferir 

que, apesar de distante em relação ao governo central, a região contestada 

despertava mais interesse do Brasil, pois: 

A ocupação do território pelo Brasil era muito concreta. Em Amapá já 

havia brasileiros em 1836. Quando foi desativado o posto francês, eles 

criaram um pequeno povoado na margem esquerda do rio. Em 1849 

eram 23 habitantes; em 1857, 158. Em 1847, Procópio Rola e Lira 

Lobato, de Macapá, era criadores de gado na fazenda Nazaré, no 

Aporema. Ainda em 1857 em Cunani havia 40 brasileiros e um francês 

de passagem, e em Caciporé moravam 80 pessoas, dos quais alguns 

crioulos de Caiena. (SARNEY e COSTA, 2004, p. 135) 

Ainda sobre esse aspecto, Picanço (1981, p. 130) afirma que, é 

interessante também registrar o trabalho realizado pelo médico gaúcho Joaquim 

Caetano da Silva, sócio de várias sociedades científicas, cônsul-geral do Brasil 

na Holanda, que desde 1850 se dedicou a estudar a questão do Oiapoque e da 

fronteira com a Guiana Francesa. Assim, efetuou a leitura, em 1851, no “Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro, de uma primeira memória sobre a questão – 

Memórias sobre os limites do Brasil com Guiana Francesa - conforme 

apresentado no Art. 8 do Tratado de Utrecht”. Joaquim Caetano da Silva 

continuou aprimorando seu trabalho, até que apresentou à “Sociedade de 



39 
 

Geografia de Paris, em fevereiro de 1858, a versão daquelas memórias com o 

título de L ’Oyapock et l’ Amazone” (PICANÇO, 1981, p. 130). 

Apesar de todas as negociações diplomáticas entre Portugal/Brasil e 

a França, desde o Tratado de Utrecht (1713-1715), para uma solução das 

questões fronteiriças no extremo norte (Amapá e Guiana Francesa), tornava-se 

iminente que a disputa pela região poderia sair do campo diplomático, para um 

conflito armado entre brasileiros e franceses pela posse do território contestado, 

o que de fato acaba acontecendo. 

 

1.2 – O Contestado franco-brasileiro: a disputa pela região. 

 
Amapá é o único estado do Brasil que se 
tornou brasileiro pela vontade de ser 
brasileiro. Aqui a história se contorceu, houve 
enfrentamento e sangue. Surgiram heróis e 
mártires.  

(Sarney e Costa, 1999, p. 13) 

 

Os conflitos do Contestado franco-brasileiro em si foram definidores 

da área territorial atual do Amapá, além de constituir heranças históricas 

materializadas a partir das relações sociais produzidas pelos atores sociais. 

Esse processo de construção territorial possui dimensão cultural, portanto 

simbólica, materializada no espaço e nas relações sociais produzidas por meio 

dos embates narrados em episódios que mesmo pouco conhecidos, se mantêm 

vivos pelos recursos da memória. Desse modo é instigante conhecer a história 

do Contestado franco-brasileiro porque, como já mencionado anteriormente, 

pouco se sabe desse episódio na longínqua fronteira do norte do Brasil. 

A região do Contestado franco-brasileiro compreendia áreas dos hoje 

municípios de Oiapoque, Calçoene e Amapá e pertencia ao Brasil desde abril de 

1713, a partir do tratado assinado na cidade holandesa de Utrecht, no qual o 

governo francês desistia da referida região em favor de Portugal, então 

colonizador do Brasil. Assim determinava o art. VIII desse tratado: 

A fim de prevenir toda a ocasião de discórdia, que poderia haver entre 
os vassalos da Coroa de França e os da Coroa de Portugal, Sua 
Majestade Cristianíssima desistirá para sempre, como presentemente 
desiste por este Tratado pelos termos mais fortes... qualquer direito e 
pretensão que pode, ou poderá ter sobre a propriedade das Terras 
chamada do Cabo do Norte, e Situadas entre o Rio das Amazonas e o 
de Japoc ou de Vicente Pinzón, sem reservar, ou reter porção alguma 
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das ditas terras, para que elas sejam possuídas daqui em diante por 
Sua Majestade Portuguesa. (RIO BRANCO, 2008, p.170) 
 

Figura 2 – Mapa da região do Contestado franco-brasileiro. 

 
Fonte: “Informações sobre a história do Amapá”, Estácio Vidal Picanço, 1981. 

Aproximadamente um século mais tarde, em junho de 1815, por 

resolução do Congresso de Viena, um dos objetivos era estabelecer os limites 

no norte do Brasil, Portugal devolvia à França, a Guiana até o Oiapoque, limite 

reconhecido pelo tratado de Utrecht, e os dois países comprometiam-se em fixar 

definitivamente a fronteira, veja-se no art. 107 da referida resolução: 

Sua alteza Real, o Príncipe Regente do Reino de Portugal e do Brasil, 
para manifestar, de maneira incontestável, a sua consideração 
particular para Sua Majestade Cristianíssima, se obriga a restituir a Sua 
dita Majestade a Guiana Francesa até o rio Oiapoque,... A época da 
entrega desta Colônia a Sua Majestade Cristianíssima será 
determinada assim que as circunstâncias o permitirem, por uma 
Convenção particular entre as duas Cortes; e proceder-se-á 
amigavelmente, com a maior brevidade, à fixação definitiva dos limites 
das Guianas Portuguesa e Francesa. (RIO BRANCO. In: PICANÇO, 
1981, p. 50). 

Das decisões serem tomadas, conforme o art. 107, anteriormente 

mencionado, apenas a devolução da Guiana Francesa, por parte de 

Portugal/Brasil, se concretizou. Desse modo as questões do limite no extremo 

norte do Brasil continuam sem uma decisão definitiva. Sobre esse aspecto, 

argumenta Silva (2010) que: 
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Em Utrecht, tanto para Portugal quanto para a própria França, o ponto 
de partida dos limites era o rio do Cabo Orange. Portugal nunca alterou 
esta convicção. Mas a França mudou de opinião. Mostra ter-se 
enganado em Utrecht contra seus próprios interesses e produz 
argumentos que tende a mostrar que o verdadeiro limite estipulado em 
Utrecht é um pequeno rio completamente ao Noroeste do Cabo Norte. 
(SILVA, 2010, p. 131) 

 

Após a separação do Brasil de Portugal, a situação do limite com a 

Guiana Francesa tornava-se cada vez mais difícil e perigosa visto que em 1824 

“Perdido com informações tão obstinadas quanto errôneas, o Governo Francês 

ordenara a ocupação do território cuja propriedade, lhe asseguravam, era da 

França” (SILVA, 2010, p. 145). Vale ressaltar que para o Governo Francês o 

verdadeiro limite apresentado no Utrecht não era o rio Oiapoque, mas sim o rio 

Araguari.  

Figura 3 -  Mapa da região entre os rios Oiapoque e Araguari. 

 
Fonte: “Informações sobre a história do Amapá”, Estácio Vidal Picanço, 1981. 

Finalmente, em 1857, brasileiros e franceses resolveram fazer um 

levantamento conjunto na região. Entretanto, segundo Picanço (1981), somente 

o representante brasileiro apareceu para os trabalhos, que se iniciaram em 

outubro de 1861, já que o representante francês e sua equipe não fizeram sua 
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parte. No relatório apresentado, constava a exploração científica da costa, do 

Maracá ao Oiapoque, do Caciporé, do Cunani, do Calçoene, do Maiacaré e do 

Amapá (município). Em junho de 1862 foi assinada declaração conjunta, 

estabelecendo jurisdição das cortes de cada país sobre a região já denominada 

de Contestado.  

Conforme acordo político na época, a região contestada ficou como 

área neutralizada, portanto tanto brasileiros quanto franceses tinham livre 

acesso, sendo que, para institucionalizar a questão, foram designados dois 

representantes - um brasileiro, morando em Belém, e outro francês, morando em 

Caiena. O local-sede do Contestado era então a Vila do Espírito Santo do Amapá 

atual cidade de Amapá. 

Pelo seu isolamento e pelas riquezas naturais, a partir da segunda 

metade do século XIX, Picanço (1981, p. 98) afirma que a região atraiu “escravos 

fugitivos, criminosos, desertores e aventureiros, estrangeiros e brasileiros, que 

se espalharam pela área, garimpando e fundando vários povoados, entre esses 

a Vila de Cunani, pelo francês Prosper Chatonem”. Em 1885, o também francês 

Jules Gros (escritor e geógrafo que vivia em Vanves, uma pequena cidade ao 

sul de Paris), com o apoio de seus habitantes, “que somavam pouco mais de 

600 pessoas, proclamou a República da Guiana Independente, mais conhecida 

como República do Cunani, cujo território compreendia toda a região em litígio”. 

A proclamação desse “Estado” no continente sul americano teve certa 

repercussão por alguns órgãos de comunicação em que revistas e jornais 

estampavam fotografias e mapas da nova república francesa, em pleno solo 

amapaense, então contestado pelos governos do Brasil e da França. A 

monarquia brasileira, envolvida em graves problemas internos de ordens política 

e socioeconômica, nada fez para impedir a incursão francesa na região. Já a 

imprensa nacional, principalmente a paraense, passou a proferir críticas a Jules 

Gros, considerando a autonomia proclamada como prejudicial aos direitos e aos 

interesses nacionais no Contestado. Sobre esse fato, Santos (1994) enfatiza 

que: 

As críticas mais contundentes e os argumentos substanciais, 
demonstrando a ilegalidade e leviandade do fato, foram feitas por Tito 
Franco de Almeida e José Coelho da Gama e Abreu, o Barão de 
Marajó, através do jornal ‘Revista Amazônica’, respectivamente 
publicando os artigos ‘Limites do Brasil com a Guiana Francesa’ e ‘Um 
protesto – Resposta as pretensões da França a nova parte do 
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Amazonas’. Denunciavam o ridículo da situação, levantando suspeitas 
de envolvimento de autoridades francesas, como parte da estratégia 
para se apossar-se da região. (SANTOS,1994, p. 34-35) 
 

De acordo com Sarney e Costa (1999, p. 140), pelo fato de ser 

presidente vitalício da nova república, Jules Gros procurou apoio político e, 

sobretudo, financeiro. “Constituiu o seu gabinete nomeando ministros e 

instituindo títulos honoríficos, como a Ordem de Cavalaria Estrela de Cunani, 

que trouxe grandes rendimentos financeiros”, visto que tais honrarias eram muito 

valorizadas aquela época, e abertamente vendidos. Jules Gros ainda “cunhou 

moedas e emitiu notas de 25, 50, 100 e 500 francos, editou um diário oficial, Les 

Nouvelles de France et des Colonies, Journal Officiel de La République La 

Guyane Indépendante, e criou as armas e bandeira do Cunani”. (SARNEY e 

COSTA, 1999, p. 140) 

A ousada “República” foi efêmera. O governo da França, 

considerando que estava sendo ridicularizado por esse fato, cassou de Jules 

Gros, todos os direitos políticos e administrativos e, juntamente com o governo 

brasileiro, impedindo que o mesmo chegasse ao território contestado. Assim 

sendo, a existência da República do Cunani, como bem ressalta Santos (1994, 

p. 35), “sobremaneira constrangia a Monarquia Francesa, porque embora 

também tivesse autoridade sobre a região do Contestado e a reivindicasse há 

quase 200 anos, nada fizera para demover seu súdito do aventurismo”. Mas 

antes que a situação propiciasse mais constrangimentos políticos à França, “o 

governo desse país, em 02 de setembro de 1887, extinguiu a caricata 

republiqueta e confiscou seus bens em Paris”. (SANTOS, 1994, p. 35) 

Em 1892, há uma nova tentativa de continuidade do 

“empreendimento”, agora sob a denominação de Estado do Cunani, que seria 

uma espécie de segunda república, com isso mais uma vez fica evidente o 

descaso em que era mantida a região do Contestado. A iniciativa desta vez, parte 

do francês naturalizado brasileiro Adolfo Brezet, residente em Belém. Mas, essa 

outra pretensão desfalece precocemente em outubro do mesmo ano, pelo seu 

pretensioso presidente, cujo atestado de óbito é assinado pelo próprio:  

Eu abaixo assinado, Adolfo Brezet, brasileiro naturalizado, filho do Sr. 
José Maria Brezet, igualmente brasileiro naturalizado, negociante no 
Pará (Brasil), declaro pela presente diante da testemunhas abaixo 
assinadas, ter comparecido perante o Sr. Manoel da Silva Pontes, 
cônsul do Brasil em Marselha, hoje 10 de outubro de 1892, e lhe ter 
prometido nunca mais usar o uniforme de oficial da Marinha Brasileira, 
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a que não tenho direito, pois sou apenas encarregado de um navio que 
faz o serviço comercial entre o Pará e o Amazonas e que pertence ao 
meu pai. Prometo, além disso, ao Sr. Cônsul não me ocupar mais do 
que concerne ao Estado do Cunani e obrigo-me a desfazer tudo quanto 
posso ter organizado em França a respeito deste assunto, e lastimo 
que o meu procedimento já tenha provocado queixas. (PICANÇO, 
1981, p. 98) 

 

Nessa desatenção à região, de repente surge uma grande explosão 

com a descoberta de ouro em 1893, no Contestado franco-brasileiro, na área 

compreendida entre os rios Caciporé e Amapá Pequeno, pelos irmãos Germano 

e Firmino Ribeiro, garimpeiros paraenses, naturais de Curuçá. No mesmo 

período, a mesma descoberta foi feita por Clément Tamba, provavelmente um 

dos muitos trabalhadores africanos livres que migraram para a região entre 1848 

e 1865. 

Essa descoberta de ouro na região da margem esquerda do rio 

Oiapoque, nos anos de 1880 atiçou a questão fronteiriça, há muito tempo mal 

resolvida pelo Tratado de Utrecht (1713). A lei da abolição da escravatura, em 

1888, garantia que qualquer escravo que pisasse em solo da Guiana ficaria livre, 

o que causou fuga em massa de cativos brasileiros para aquele território. 

Grandes fazendeiros do Grão-Pará organizaram, então, uma expedição para 

recapturar escravos fugidos para a região contestada, violando assim o território 

francês. 

As disputas fronteiriças ainda segundo Picanço (1981, p. 103) 

“agravaram-se entre 1885 e 1900, em função da movimentação dos garimpeiros 

brasileiros oriundos principalmente de Macapá, região do Pará, região do 

Maranhão”. Em 1895, Caiena retaliou uma incursão de mineradores brasileiros 

na Guiana com ataque naval a cidade de Amapá. A situação de embate na linha 

fronteiriça ficou cada vez mais acirrada, principalmente após a formação de 

“estados” rivais. De um lado a República do Cunani, integrada por garimpeiros e 

fazendeiros brasileiros, de outro formado por colonos franceses, e chamado de 

República Independente da Guiana. Neste cenário, os combates de grupos rivais 

se multiplicaram, ouro e sangue misturaram-se. 

A boa nova de um novo “El Dorado” no continente americano, 

conforme Picanço (1981, p. 103), “motivou uma corrida de aventureiros de todas 

as partes, principalmente das então três guianas existentes e de outras regiões, 

delirando-se na ‘fome amarela’ do precioso metal, na esperança de 
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enriquecimento fácil”. Diante deste fato, recomeçam as disputas pela posse da 

região contestada entre as duas nações, e aumenta substancialmente a 

densidade demográfica, com a migração de aproximadamente “seis mil 

aventureiros, constituídos principalmente de brasileiros” (PICANÇO,1981, p. 

103). 

Figura 4 - Área detalhada do Contestado franco-brasileiro. 

Fonte: Gutemberg Silva e Aldomar Ruckter (2009). 

Vários povoados foram fundados na região, dentre eles Carnot, Saint 

Lorentz e Cunani, pelos franceses, além de Daniel, Firmino e Espírito Santo do 

Amapá, pelos brasileiros, ressaltando-se que logo esses três últimos unificaram-

se, dando origem a Calçoene. É importante mencionar que Espírito Santo do 

Amapá funcionava como entreposto comercial da região. 

O ouro fluía abundantemente, mas pouco beneficiava os brasileiros 

estabelecidos na região e no Brasil, sendo quase todo exportado por Caiena, a 

capital da Guiana Francesa, enriquecendo seus dirigentes que, particularmente, 

investiam na garimpagem e usavam as prerrogativas que tinham sobre a área, 

em benefício próprio. Vale ressaltar que, conforme Sarney e Costa (1999), 

Caiena funcionava apenas como um entreposto, esse ouro não beneficiava a 
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maioria da população. São frequentes as embarcações estrangeiras em 

Calçoene, sendo o seu porto o principal da rica jazida, que intensificava o 

comércio com as antigas possessões europeias nas Guianas: inglesa, francesa 

e holandesa, que levava seus navios com os porões cheios do precioso metal, 

para a Inglaterra, Portugal, Holanda, Alemanha, Espanha, Áustria e Estados 

Unidos. 

Nesse período a produção de ouro, que anteriormente era de 

aproximadamente uma tonelada e meio anual, pulou para cinco toneladas. Com 

o ouro, toda a riqueza agregada ficava com a Guiana e, sobretudo, com seus 

comerciantes. A população da Guiana cresceu e, boa parte desta deslocou-se 

para Calçoene. Segundo Picanço (1981), nesse clima onde se respirava ouro, 

os aventureiros se enriqueciam, sob o brasão do Contestado que se constituía 

de uma medalha com as efígies dos soberanos do Brasil e da França e, ainda 

um bastão com as armas dos dois impérios reinantes no território em litígio - 

quilos e mais quilos de ouro saiam do Amapá -, o referido autor comenta que “o 

crioulo Clément Tamba, foi esnobar na Europa a sua fabulosa fortuna. De Paris 

trouxe uma luxuosa carruagem, modelo Napoleão III, com frisos de ouro, que 

desfilava garbosamente pelas ruas de Caiena” (PICANÇO, 1981, p. 103). E, 

ainda nesse clima, várias transformações sociais aconteceram na região da terra 

do ouro, como mudança dos nomes dos povoados. “Se Paris era o ‘cérebro do 

mundo’, o ‘chic’ se tornou popular: o ouro chamava-se La couleur. Os topônimos 

para as pequenas cidades região: Grand-Crique, Grand-degral, Carnot, Petit 

Degrad, Salunfroy, alby, Crevaux, Laurenz” (PICANÇO, 1981, p. 103). 

Enquanto essas transformações se desenrolavam na região, as 

autoridades de Caiena, enriquecidas, tinham interesse de criar na zona do 

Contestado uma saída que lhes pudesse trazer uma maior autonomia política, 

desrespeitando inclusive o acordo de neutralização, firmado em 1841, entre o 

Brasil e a França, que estabelecia um governo dual para a região, enquanto as 

questões fronteiriças não fossem resolvidas. Assim, indevidamente nomearam 

para representar Caiena, nessa região, mais precisamente em Cunani, um ex-

escravo brasileiro conhecido por Trajano17, que, agindo de acordo com os 

                                                             
17 Ex-escravo brasileiro que representava o interesse dos franceses no Contestado. Devido aos 
excessos cometidos na região aurífera foi preso por determinação de Cabralzinho. Com o 
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interesses de seus proponentes, cometia arbitrariedades, espalhando pânico e 

colocando em fuga muitos garimpeiros brasileiros. Mais ainda, pois de acordo 

com Santos (1994): 

Os abusos dos franceses não pararam por aí. Disparate maior estava 
por vir. Em dezembro de 1894, o representante francês no Contestado, 
Eugéne Voissien, proibiu o acesso de brasileiros, aos garimpos, e 
determinou, ainda, a saída imediata dos que nessas áreas se 
encontravam. Somente os franceses poderiam garimpar comercializar 
a produção aurífera. (SANTOS, 1994, p. 46) 
 

Diante da situação imposta por Eugéne Voissien, representante 

francês, proibindo o acesso de brasileiros aos garimpos da região, bem como a 

atuação arbitrária de Trajano, os brasileiros resolveram agir para acabar com 

esse arbítrio. O primeiro passo foi cassar os direitos executivos do representante 

francês junto ao dual governo do Contestado. Isso de fato ocorreu em dezembro 

de 1894, pelos líderes brasileiros do movimento, “entre eles, o comerciante 

Francisco Xavier da Veiga Cabral, conhecido como Cabralzinho18; o engenheiro 

e geógrafo Manuel Antônio Tocantins e Desidério Antônio Coelho, representante 

brasileiro na região” (Picanço, 1981, p. 104). Estes suprimiram as prerrogativas 

de Voissien, tornando sem efeito as resoluções por ele tomadas e o próprio cargo 

exercido por Trajano. 

A população do Contestado, embora significativamente aumentada 

pela chegada de franceses e créoles de Caiena, ainda era majoritariamente 

brasileira. Conforme Sarney e Costa (1999): 

Em Cunani viviam 286 pessoas, das quais só duas não eram 
brasileiros, uma era um português, outra um natural de Caiena. No 
Caciporé viviam 120 brasileiros; em Uaçá, viviam 80; no Curupi, 70; em 
Arucauá, 60 índios. Só em Amapá a população era maior; em 1889 lá 

                                                             
pretexto de soltá-lo e prender Cabralzinho, os franceses invadiram a Vila do Espírito Santo do 
Amapá dando início ao combate pela posse da região. 
 
18 Francisco Xavier da Veiga Cabral (Cabralzinho) é considerado pelos amapaenses como o 
“Herói do Amapá”. Nasceu em Belém no dia 5 de maio de 1861; morou por um período em Nova 
York onde conviveu com os ideais americanos de independência. Gostava de política e praticava 
o jornalismo; um idealista que ambicionava ser útil ao seu estado natal e ao seu país. Chegou 
ao Amapá em 1894, atraído pela grande quantidade de ouro da região contestada e ficou 
revoltado ao ver a situação dos brasileiros que viviam empezinhados pelos franceses de Caiena 
que tripudiavam sobre seus direitos; prendiam, cobravam impostos, impediam acesso às minas, 
apoderavam-se do ouro que na sua concepção era brasileiro Sem apoio do governo brasileiro 
para o sério conflito com os franceses na referida região, junto com outros brasileiros resolveu 
reagir por conta própria criando um triunvirato e em seguida um exército defensor do Amapá, 
constituído de quatro batalhões de voluntários. Após o feito no Amapá foi reconhecido pelo 
governo brasileiro como “herói nacional”, concedendo-lhe a presidência da República o título de 
“general honorário” do Exército Brasileiro. (Fonte; Jornal Amapá, 22 de junho de 1963) 
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viviam 600 pessoas, todas brasileiras. Os franceses se concentravam 
mais no Calçoene. (SARNEY e COSTA, 1999, p. 141-142) 

 
Para consolidar a nova situação política no Contestado, convocou-se 

uma assembleia para indicar um novo chefe de governo. Picanço (1981) afirma 

que a indicação recaiu sobre Desidério Antônio Coelho, que não aceita exercer 

o cargo sozinho. O impasse alonga-se, até quando a população da Vila de 

Espírito Santo do Amapá, reunida em assembleia geral, aceitou a sugestão de 

uma junta governativa, denominada de Triunvirato, tendo como integrantes o 

Cônego Domingos Maltês, Francisco Xavier da Veiga Cabral e o próprio 

Desidério Antônio Coelho, idealizador daquela forma de governo. 

Ainda acerca do Triunvirato, Santos (1994) informa que o 

representante francês no Contestado, Eugéne Voissien, que participou dessa 

assembleia, reconheceu tal governo e, em retribuição, “foi agraciado com o título 

de Capitão Honorário do Exército Amapaense” (SANTOS, 1994, p. 48). A 

decisão havia sido em causa própria, considerando o clima hostil que se 

ampliava na região. Esse governo (do triunvirato) elaborou e aplicou uma 

legislação, envolvendo assuntos econômicos, políticos e sociais da região, 

inclusive proibindo os franceses de garimparem em Calçoene. Os poderes dessa 

junta governativa eram amplos e abrangentes e, para motivar o seu cumprimento 

e reprimir os infratores, “criou-se em dezembro de 1894, uma milícia com a 

denominação de Exército Defensor do Amapá” (SANTOS, 1994, p. 48). 

Enquanto isso, na Vila de Cunani, Trajano, desconsiderando a 

autoridade do Triunvirato, continuava cometendo abusos: extorquia, torturava e 

insultava brasileiros, apoiado por uma milícia de trinta guianenses. Trajano 

inclusive chegou a rasgar e pisar a Bandeira brasileira, erguendo em seu lugar 

a bandeira francesa. Picanço (1981), nas Informações sobre a História do 

Amapá, apresenta importante documento sobre essa questão, que culminará em 

episódios decisivos para as questões do Contestado: 

Senhores Presidentes e membros do Triunvirato do Território 
Amapaense: o povo brasileiro residente no Counany leva ao 
conhecimento de V. Exas. que o ex-capitão Trajano tem continuado a 
içar a bandeira francesa, depois de ter por várias vezes rasgado e 
pisado o nosso pavilhão brasileiro e com impropérios tem sempre 
insultado a nossa Pátria Brasileira. Trajano, exmos. Senhores, é 
brasileiro e essa razão mais influi para o seu grande crime. Um dos 
expostos, Trajano tem metido em ferros e troncos cidadãos sem culpas 
nem crimes, cidadãos que aqui têm vindo por passeio e como não lhe 
davam somas, que exigia, tendiam. Pedimos a V. Exas. a deportação 
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desse indivíduo deste nosso torrão, pois que aqui só serve de estorvo 
ao progresso brasileiro. Veiga Cabral, em data de 25 de abril de 1895, 
comunica ao Conselheiro Municipal de Cunani, que sob o comando do 
Dr. Major Félix Antônio de Souza, tendo como seus auxiliares o capitão 
Lula Borralho Bentes e o tenente Sabino Leite, uma ordem de prender 
e trazer para a vila do Espírito Santo de Amapá ‘negus’ Trajano, com a 
finalidade de ‘acabar de uma vez para sempre com os abusos até hoje 
praticados contra os brasileiros RESOLVE este Governo expulsar 

deste Território o infame e mísero brasileiro Trajano e seus 
companheiros de igual procedimento. (PICANÇO, 1981, p. 106) 
 

Pelo lado francês, há também documentos que relatam o seu ponto 

de vista sobre esse fato. Também se transcreve, a seguir, um trecho retirado da 

obra Amapá: a terra onde o Brasil começa, no qual Sarney e Costa (1999) citam 

o documento Relatório dos acontecimentos sobrevindos no Território Contestado 

Franco-Brasileiro: 

A 9 de maio, às 8 horas e 30 minutos da manhã, o Senhor Comissário 
Geral Charvein, Governador da Guiana, reuniu com urgência em seu 
gabinete, em conselho consultivo, o Diretor do Interior, o Comandante 
das Tropas, o Chefe do Serviço Judiciário, o comandante do Bengali. 
Na cidade, corria a notícia desde a véspera que os nacionais franceses 
foram gravemente molestados e saqueados no território contestado, o 
capitão Trajano, representante dos interesses franceses em Cunani, 
fora levado à força e conduzido ao Amapá sob escolta, por bandidos 
cidadãos brasileiros, armados e comandados pelo chamado Cabral, 
ex-chefe insurrecional da Província do Pará. Depois de haver exposto 
esses acontecimentos ao Conselho, após lhe ter representado que 
desde 26 de outubro de 1893 havia cientificado o Departamento 
através de 28 cartas e 7 cabogramas, da situação cada dia mais 
comprometida dos nossos interesses no território contestado, 
solicitando instruções firmes para a salvaguarda e a manutenção do 
direito da França, cartas e cabogramas aos quais o Departamento 
havia respondido por quatro despachos nos quais nenhuma linha de 
conduta firme era indicada. O Sr. Charvein perguntou aos membros do 
Conselho se eles não eram de opinião que o momento era chegado de 
fazer respeitar nossos nacionais e nossos direitos, ou pelo menos de 
procurar dominar alguns dos larápios que perturbavam essa região e 
de libertar o capitão Trajano, detido ilegalmente no Amapá. (SARNEY 
e Costa, 1999, p. 106) 
 

Em fevereiro de 1895, Cabralzinho substitui o Cônego Domingos 

Maltez na presidência do Triunvirato e no dia 25 de abril, ordenou a prisão de 

Trajano sendo apreendidas armas e uma bandeira da França. Esta prisão de 

Trajano foi um dos motivos que levaram o governador de Caiena, como mais um 

pretexto a invadir essa antiga vila, em 15 de maio 1895. Neste dia, os invasores 

franceses, comandados pelo capitão Lunier, transportados pela canhoneira 

Bengali e navegando pelo rio Amapá Pequeno, aproximaram-se da Vila, furtivos 

e silenciosos. Somente foram notados quando começam a desembarcar no cais 

do povoado. 
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O iminente confronto era questão de tempo, pois Cabralzinho foi 

alertado da invasão e preparou-se para resistir. Hasteou a Bandeira Nacional em 

frente à sua casa, enquanto milicianos do Exército Defensor do Amapá, num total 

de 13 brasileiros e 1 norte-americano posicionavam-se para repelir a invasão. 

Acerca desse episódio, a batalha é assim narrada: 

O capitão Lunier, à frente das tropas invasoras, caminhou para a casa 
de Cabralzinho, que foi ao seu encontro. Travaram áspera discussão. 
O oficial tentou agredi-lo, mas foi dominado, desarmado e morto. Teve 
início um intenso tiroteio e, após algum tempo de combate, os 
milicianos brasileiros, sem munição, mas ilesos retiraram-se para a orla 
da mata, deixando 6 invasores mortos e 22 feridos. A baixa sofrida 
pelos invasores deixou enfurecidos os soldados sobreviventes. Em 
represália, assassinaram velhos, mulheres e crianças num total de 38 
pessoas e feriram outras 22, algumas com gravidade. Ainda atearam 
fogo em várias casas e saquearam estabelecimentos comerciais.  As 
tropas invasoras retiraram-se levando Trajano, e como prisioneiros 
Marcílio Beviláqua, João da Luz, João Lopes Pereira (1º vice-
presidente do Triunvirato) e o comerciante português, Manoel Gomes 
Branco. Os dois últimos, a bordo da canhoneira Bengali, foram 
assassinados e seus corpos atirados ao mar. (SANTOS, 1994, p. 49-
50). 
 

Este relato de Santos (1994) coincide com a versão francesa sobre o 

referido combate, feita pelo tenente Destoup, testemunha ocular. Transcreve-se, 

a seguir, parte do relato francês: 

O capitão Lunier avança em direção ao ponto (d), acompanhado de 
seu cabo furriel, de seu corneteiro e do piloto-intérprete Evaristo; 
percebe neste ponto (d) um indivíduo que agita duas bandeiras, uma 
de quarentena, a outra de cores brasileiras e que o adverte para não 
avançar. O capitão Lunier aproxima-se desse homem e pede-lhe que 
o conduza à casa de Cabral para parlamentar. O pequeno grupo assim 
formado avança pela rua até a casa de Cabral, onde aquele aparece. 
O capitão lhe pergunta: ‘Sois Cabral?’ ‘Perfeitamente’, responde 
aquele. ‘Então, acrescenta o capitão, meu amigo, é possível me 
entregar Trajano? Cabral lhe responde, mostrando com gesto 
ameaçador uns quarenta homens que vinham se enfileirar atrás dele, 
com fuzil na mão. ‘Trajano, se quiser vá buscá-lo!’ Então o Sr. me 
obriga a arrancá-lo à força, termina o capitão puxando seu revólver, e 
intima Cabral a segui-lo em direção às embarcações. Nesse momento, 
Cabral aproveita quando o oficial vira a cabeça para ver onde estão os 
seus homens, lança-se sobre seu braço, arranca-lhe o revólver, se 
abaixa e faz fogo sobre ele à queima roupa com a mesma arma, 
ordenando a seus homens: ‘Fogo!’. (Sarney e Costa, 1999, p. 169-
170). 

 

Para Santos (1994), a invasão francesa à Vila do Espírito Santo do 

Amapá, e os combates que se sucederam foram amplamente divulgados, 

causando inclusive certa comoção nacional, tanto pelo lado brasileiro quanto 

pelo francês. O descaso, até então, por essas longínquas e pouco conhecidas 

terras, por parte dos governos centrais, passou a despertar um interesse maior, 
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tanto que as relações diplomáticas entre Brasil e França ficaram estremecidas e 

o embate era quase que inevitável. 

No Brasil, por exemplo, a imprensa se movimentava em protestos 

contra a pretensão do governo de Caiena em pretender fuzilar os brasileiros que 

os franceses levaram como prisioneiros; o próprio mandatário da Guiana 

Francesa coloca o prêmio de um milhão de francos para quem lhe levasse vivo 

ou morto, Cabralzinho. As relações diplomáticas entre Brasil e a França 

necessitavam de providências urgentes. O governo francês reconhece a 

responsabilidade de Mr. Chavier pelo massacre de 15 de maio de 1895, sendo 

o mesmo afastado do governo de Caiena. Por seu lado, Cabralzinho “é colocado 

como herói nacional pelo presidente da república, Prudente de Moraes que lhe 

outorga o título de General Honorário do Exército Brasileiro”. (PICANÇO, 1981, 

p. 118) 

Figura 5 - A “velhinha” de Cunani que assistiu ao conflito no Contestado em 1894, com 
Janary Nunes, primeiro governador do Território Federal do Amapá. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

Por outro lado, para obter melhores informações sobre o território do 

Contestado e na possibilidade da questão ser resolvida diplomaticamente, é 

enviado à região pelo governador do Pará, Lauro Sodré, o cientista suíço Emílio 
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Goeldi, diretor do Museu Paraense. Este, após várias observações sobre a 

região, envia uma carta ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil e um 

relatório ao governo do Pará, no qual apresenta seus comentários. Parte desse 

relatório, presente nas Informações Sobre a História do Amapá: 

De volta de nossa expedição da Guiana brasileira, que o Brasil nunca 
devia ter tolerado que se chamasse ‘Territóire conteste franco-
bresilien’ redigi às pressas um relatório sumário que entreguei a S. E o 
Sr. Lauro Sodré e que muito provavelmente chegará às mãos de V. Ex. 
pelo mesmo vapor, com esta carta. Nesta carta eu queria ainda 
conceder de modo mais nítido outras impressões gerais como juntar 
algumas informações que podem ser úteis por sua atualidade. O 
território contestado é, folgo poder afirmá-lo de modo o mais positivo, 
habitado na sua maior superfície por brasileiros. Brasileiros são sem 
exceção a gente do Amapá pelo sul; brasileiros são os moradores do 
rio Cunani, do rio Oiapoque. A língua usada é a portuguesa, o modo 
de vida, os costumes, a educação, tudo é tal qual como no Pará, 
porque quase todos são paraenses. Nas ditas localidades há, quando 
muito de meia dúzia de estrangeiros, sendo talvez uns três somente 
crioulos de Caiena. O único ponto do Território Contestado, onde de 
fato há uma completa invasão é o rio Calçoene, formando os crioulos 
de Caiena, de Martinique e Guadalupe, enfim súditos franceses, 
decidida preponderância numérica. Com esse rio a França entretém 
constantes relações, diretas e via Caiena e Martinique. [...] Quanto ao 
valor do Território Contestado não quero dissimular a minha firme 
convicção, que as regiões baixas do sul (Cabo do Norte e o município 
de Amapá), não prestam para nada ainda por muito tempo. Por outro 
lado são belas e dignas de discussão as regiões do norte, do Cunani 
até Oiapoque. Não é por nada que a França se contentava com a parte 
setentrional, de Calçoene em diante; ela ficaria destarte com o pedaço 
bom, ao passo que o Brasil ficaria com o ruim! Cortar ao meio o nó 
Gordiano é cousa que não convêm ao Brasil. A divisa deve ser: Ou 
tudo ou nada! – Se o Território Contestado se limitasse no Amapá, Sr. 
Ministro, não valeria a pena e o tempo de brigar. Um limite mais natural 
e mais estratégico não poderia haver e eu aconselharia tanto o Brasil, 
como a França de dar esta zona de presente; seria uma espécie de 
cavalo de troiano! Mas como o norte do Contestado é tão bom como o 
sul é ruim, o litígio é plenamente justificado e o Brasil deve cuidar dos 
seus legítimos direitos. (PICANÇO, 1981, p. 119-120) 
 

Em meio ao tumulto que se formou no Contestado, os governos do 

Brasil e da França decidem, no ano de 1887, solucionar o centenário litígio pelo 

arbitramento, sendo escolhido o governo da Suíça para analisar as alegações 

das partes e pronunciar a sentença. O diplomata José da Silva Paranhos (Barão 

do Rio Branco), em 22 de novembro de 1898 foi nomeado para defender os 

direitos do Brasil nessa disputa. No dia 5 de abril de 1899, foi entregue ao 

governo suíço a defesa brasileira, onde constava uma vasta documentação 

cartográfica e dois volumes do livro L’Oiapok et L’Amazone, de autoria de 

Joaquim Caetano da Silva. O diplomata brasileiro sustentava que o Brasil e a 

França agiram corretamente quando, em 1713, definiram suas fronteiras na 
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América do Sul pelo rio Oiapoque ou Vicente Pinzon, porque sabiam serem os 

dois nomes para um mesmo rio. 

Por outro lado, a diplomacia francesa insistiu na suposição de que o 

rio Oiapoque não era o mesmo Vicente Pinzon, mas defendia esse 

posicionamento sem provas substanciais e irrefutáveis. A referida diplomacia 

deteve-se, sobremaneira, em sugerir ao governo suíço que pronunciasse 

sentença conciliatória, “dividindo a região do Contestado pelo rio Calçoene, 

solução que já havia sido sugerida pelo Brasil, mas rejeitado, por Napoleão III, 

em 1856” (SANTOS, 1994, p. 51). 

Figura 6 – Rio Oiapoque e a ponte que interliga a fronteira entre o Amapá e Guiana Francesa.  

 
Fonte: <http.www.confins,revues.org> Acesso em 2014. 

 

Finalmente a sentença arbitral, mais conhecida como o Laudo Suíço, 

é pronunciada pelo Conselho Federal Suíço, em 1° de dezembro de 1900, na 

qual o referido conselho acolhe os argumentos brasileiros, confirmando a 

atualidade jurídica do Tratado de Utrecht, no seu art. 8º, que estabeleceu o rio 

Oiapoque como a fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, e que esse rio 

era o mesmo Vicente Pinzon, encerrando assim a disputa que perdurava por 

quase dois séculos. Veja-se a transcrição da sentença proferida no Laudo, com 

a tradução em Português efetuada por Barão do Rio Branco: 

Vistos os fatos e os motivos expostos, o Conselho Federal Suíço, na 
sua qualidade de árbitro chamado pelo Governo da República 
Francesa e pelo Governo dos Estados Unidos do Brasil, segundo o 
Tratado de arbitramento de 10 de abril de 1897, a fixar na fronteira da 
Guiana Francesa e do Brasil apura, decide e pronuncia: Artigo I – 
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Conforme o sentido preciso do Artigo 8° do Tratado de Utrecht, o rio 
Oiapoque ou Vicente Pinzon é o Oiapoque que desemboca 
imediatamente a Oeste do Cabo de Orange e que por seu talvegue 
forma a lindeira; Artigo II – A partir da cachoeira principal deste rio 
Oiapoque até a fronteira holandesa, a linha de divisão das águas da 
Bacia Amazônica, que nesta região é constituída da quase totalidade 
pela linha do fastígio da Serra de Tumucumaque, forma o limite interior. 
Decidido em Berna na sessão de 1º de dezembro de 1900. A presente 
sentença, revestida do selo da Confederação Suíça, será expedida em 
três exemplares franceses, três exemplares alemães. Um exemplar 
francês e um alemão serão comunicados a cada uma das duas partes 
pelos cuidados de nossa repartição política; o terceiro exemplar 
francês e o terceiro alemão serão depositados nos arquivos da 
Confederação Suíça. Em nome do Conselho Federal Suíço. O 
presidente da Confederação, Walter Hauser, o chanceler da 
Confederação Klinger. (PICANÇO, 1981, p. 132-133) 

A notícia da grandiosa vitória diplomática do Barão do Rio Branco na 

questão do Amapá chega ao Brasil, agremiações e entidades manifestaram-se 

patrioticamente pelo grande feito diplomático. Rui Barbosa se manifesta no jornal 

Imprensa, do Rio de Janeiro, através de um artigo publicado em 2 de dezembro 

de 1900, chamando de Deus Terminus de nossa Fronteira, para exaltar o feito 

do Barão do Rio Branco. Assim profere no referido artigo: “A soberba grandeza 

desse resultado, condigno realmente do nosso direito e do seu excelso defensor, 

não nos parte analisar o valor técnico dos meios, a cuja magnificência, abaixo 

de Deus, devemos tão insigne triunfo” (BARBOSA. In: PICANÇO, 1981, p. 135). 

No que diz respeito à convivência entre brasileiros e franceses na 

região do agora ex-Contestado, houve poucas mudanças. Para garantir 

efetivamente a soberania brasileira, Picanço (1981), informa que o governador 

do estado do Pará, José Paes de Carvalho, ainda em dezembro de 1900, envia 

o coronel Egídio Leão Salles para percorrer a região do ex-Contestado, fazendo 

levantamento socioeconômico e político. Em visita aos povoados de Cunani e 

Espírito Santo do Amapá, Leão Salles constata a decadência econômica dessas 

localidades, bem como o fato da população cunaniense ser constituída, 

principalmente, de franceses e descendentes, por conseguinte, indiferentes à 

incorporação daquela região ao Brasil.  

Com essa preocupação, o governador do Pará resolveu incorporar 

definitivamente a região conquistada e anexada ao Brasil. Em 21 de janeiro de 

1901, baixou o Decreto de nº 938, que foi publicado no Diário Oficial do Estado: 

O Governador do Estado, tendo em vista a deliberação pela qual o 
Governo Federal o autoriza a tomar posse do território que se achava 
em litígio entre o Brasil e a França, de acordo com a solução dada pelo 
laudo do Conselho Federal Suíço, a cujo arbitramento havia submetida 
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a questão, em virtude de comum acordo dos dois países, firmado no 
tratado de 10 de abril de 1887, DECRETA: Art. 1º - Fica incorporado 
ao estado o Território compreendido entre a margem esquerda do rio 
Araguari e a direita do Oiapoque, com os demais limites que lhe forma 
determinados pelo laudo de Berna. (PICANÇO, 1981, p. 136). 

Ainda segundo Picanço (1981), o governo do Pará, agora sob o 

comando de Augusto Montenegro, percebendo as dificuldades econômicas e 

políticas do ex-Contestado, resolve criar os municípios de Amapá, com sede na 

vila de Amapá, e o município de Montenegro, com sede na vila de Calçoene. 

Logo em seguida, em 1903, unificaram-se os municípios de Montenegro e 

Amapá, com a denominação de Montenegro e sede na vila de Amapá. Este ato 

facilitou a posse e a ocupação definitiva dessa região amapaense ao Brasil e 

permanecendo ainda vinculada ao estado do Pará. 

Portanto, os conflitos e tensões pela região do Contestado franco-

brasileiro, agora definitivamente anexada ao Brasil, fornece referências 

identitárias do Amapá, tanto as geográficas quanto as históricas; elege também 

os personagens qualificados pelos atributos de força, audácia, perseverança e 

honestidade acionado pelo discurso identitário amapaense.  

Em termos de personagens, Francisco Xavier da Veiga Cabral 

(Cabralzinho) e José Maria da Silva Paranhos (Barão do Rio Branco) são os 

símbolos que consubstanciam a legitimidade política e a coroação do poder de 

luta dos brasileiros do Amapá pela região. Com Francisco Xavier da Veiga Cabral 

(Cabralzinho) é ressaltado o papel de libertador, o herói do Amapá, aquele que 

organizou um exército de caboclos e ganhou a guerra contra o exército da 

Guiana Francesa - “um Simão Macabeu; um amazônida destemido; [...] 

Leônidas, guerreiro espartano foi por certo, um forte; mais teve a protegê-lo o 

desfiladeiro das Termópilas. Cabralzinho, ao invés enfrentou a falange inimiga, 

no desamparo de pleno descampado” (PICANÇO, 1981, p. 110). Também José 

Maria da Silva Paranhos (Barão do Rio Branco), o “chanceler de ouro”, o “excelso 

defensor” é ressaltado em diversos discursos heroicos pelo grande feito ao 

Amapá, como no artigo “Deus Terminus de Nossa Fronteira” (já mencionado), 

produzido por Rui Barbosa e publicado no jornal Imprensa em 02 de dezembro 

de 1900. Desse modo é possível perceber que os feitos “épicos” e as grandes 

virtudes dos “heróis” são apresentadas em nome de uma coletividade, os 

amapaenses. 
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Outro exemplo do discurso “heroico” sobre Amapá está na 

composição poética denominada Canção do Amapá, que mais tarde tornou-se o 

hino oficial da unidade administrativa do Território Federal do Amapá (1943), cujo 

tema envolve a vitória sobre os franceses na região do Contestado franco-

brasileiro e a ocupação e desenvolvimento da região, após a criação do território 

federal. A canção foi escrita em 1944 pelo promotor público Joaquim Gomes 

Diniz e traduz um canto de exaltação ao patriotismo dos amapaenses e de 

valorização da terra. Ainda nesse mesmo ano, é musicada pelo maestro Oscar 

Santos e passa a ser denominado também de hino do Amapá adotado como um 

símbolo maior pelo governo que se iniciava e pelo povo. Veja-se a letra do hino 

do Amapá (Canção do Amapá): 

Eia povo destemido 
Deste rincão brasileiro. 
Seja sempre teu grito partido 
De leal coração altaneiro 
Salve rico o torrão do Amapá 
Solo fértil de imensos tesouros 
Os teus filhos, alegres, confiam 
Num futuro repleto de louros 

[Refrão] 
Se o momento chegar algum dia 
De morrer pelo nosso Brasil 
Hão de ver deste povo a porfia, 
Pelejar neste céu cor de anil 
 
Eia povo herói, varonil 
Descendente da raça guerreira 
Ergue forte, leal, sobranceira, 
A grandeza de nosso Brasil 
Salve rico o torrão do Amapá 
Solo fértil de imensos tesouros 
Os teus filhos, alegres, confiam 
Num futuro repleto de louros 
[Refrão] 
Se o momento chegar algum dia 
De morrer pelo nosso Brasil 
Hão de ver deste povo a porfia, 
Pelejar neste céu cor de anil 

(Hino do Amapá / Canção do Amapá, 1944, letra de Joaquim Gomes 
Diniz e a música de Oscar Santos).  

A canção consagra o heroísmo amapaense na conquista do seu 

território, marca e apresenta uma espécie de “(re)nascimento” do Amapá e dos 

amapaenses, ao lado da bandeira criada por uma comissão designada pelo 
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governador Anníbal Barcellos19 consagra os símbolos cívicos do hoje Estado do 

Amapá. Na bandeira, sobressai a importância da representação simbólica da 

Fortaleza de São José de Macapá (através da figura geométrica), em associação 

à luta dos amapaenses que derramaram o sangue para defender a soberania do 

“seu solo”, de sua região. Os referidos símbolos (hino e a bandeira do Amapá) 

são constantemente utilizados em campanhas governamentais e não 

governamentais, como instrumentos de legitimação, para realçar características 

que permitam associação entre a história dos movimentos sociais e as lutas 

históricas do Amapá. 

Figura 7 - Bandeira do Amapá20. 

  
Fonte: Fundação de Cultura do Amapá. 

 
 
 

                                                             
19 Anníbal Barcellos foi o primeiro governador eleito pelo Estado do Amapá, em 1990. 

 
20  Na bandeira do Amapá, o azul simboliza a justiça e o céu amapaense; o verde representa as 
matas, a esperança e a liberdade; o amarelo, as riquezas do subsolo; o branco, a paz; o preto é 
uma homenagem aos que morreram lutando pelo hoje estado. 
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Figura 8 -  Fortaleza de São José de Macapá (1959).                         

 
                                       Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

Por fim, após vários embates, a integração da região do Contestado 

franco-brasileiro ao território brasileiro ocorreu legalmente com o Laudo Suíço 

em 01 de dezembro de 1900. 

Terminada a questão de fronteira entre o Amapá e a Guiana 

Francesa, precisava agora consolidar a ocupação da região contestada, para 

tanto em 1901, o governador do Estado Pará Paes de Carvalho nomeia Egydio 

Leão de Salles como delegado, com plenos poderes para promover a definitiva 

integração da região ao “patrimônio” brasileiro. A sua primeira tarefa foi a de 

instituir um governo provisório, cujo principal objetivo era o ampliar o povoamento 

de brasileiros na região. Eis parte do primeiro discurso proferido por Egydio Leão 

de Salles: 

A fim de estabelecer na região sob minha jurisdição, um regime de 
ordem, de paz e de igualdade, mantendo e fazendo manter a 
segurança individual e os direitos de propriedade, como espírito de 
rigorosa imparcialidade e prudência, conciliando os interesses de todos 
desta importante região e confio que meus jurisdicionados, 
compenetrando-se dos seus deveres de verdadeiros republicanos e 
dos que estão sob a proteção da grande República Brasileira, todos 
me auxiliarão para que eu tenha ocasião de fazer valer a minha 
autoridade material, aplicando os rigores da lei. (PICANÇO,1981, p. 
136) 
 

Por outro lado, para obter melhores condições para administrar a 

região, o delegado local, Egydio Salles, busca aproximação com o governo da 

Guiana Francesa para evitar maiores problemas na posse definitiva da região. 
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Tanto que, no hasteamento definitivo do “pavilhão brasileiro” em fevereiro de 

1901 (visto que a bandeira francesa era hasteada diariamente na região 

contestada, antes do Laudo Suíço) contou com a presença do delegado 

guianenses Alfhonse Edouard que assim se expressou em tom de despedida da 

região contestada diante das autoridades brasileiras: 

No momento de hastear a bandeira da República dos Estados Unidos 
do Brasil, deixai que vos deseje boas vindas a esta terra doravante 
adquirida por vosso país. Quase toda esta vasta região, que foi durante 
tanto tempo disputada pelas duas grandes nações, a França e o Brasil, 
e que, graças ao caráter leal e conciliador, embora sendo generosa e 
fértil àqueles que dispõe de bastante coragem para nela se radicarem, 
é repleta de dificuldades de toda espécie. (PICANÇO,1981, p. 137). 

 

Depois de um longo debate sobre a estrutura administrativa da região, 

foram criados dois municípios: Amapá, com sede na cidade de Amapá, e 

Montenegro, com sede em Calçoene. Conforme Sarney e Costa (1999, p. 229) 

“a artificialidade da criação destes municípios – eles não atingiam, juntos a 

população de dez mil habitantes, levou a fusão, em 1903, com o nome de 

Montenegro, e sede em Amapá”. 

A criação de uma colônia agrícola em Oiapoque, mais 

especificamente na vila militar de Clevelândia do Norte21 em 1922, aumentou o 

contingente populacional na parte norte da região amapaense, principalmente 

com a chegada de colonos e construtores cearenses que “fugiam” da grande 

seca de 1920. Mas a natureza de Clevelândia mudaria rapidamente com o 

desterro de prisioneiros para a região. Segundo (Sarney e Costa, 1999, p. 230) 

“assim chegaram 250 presos em dezembro de 1924; mais 120 em janeiro de 

1925; e em meados do ano 577”. Essa combinação de problemas, acrescido do 

fim do boom da borracha na Amazônia e com a diminuição da migração 

nordestina trouxeram grandes dificuldades ao município fronteiriço do Oiapoque. 

                                                             
21 Em 1924 a antiga colônia agrícola de Clevelândia do Norte (Oiapoque) foi transformada em 
colônia penal (campo de concentração de prisioneiros). Por lá passaram diversos presos 
brasileiros e estrangeiros, dentre outros, por causa de suas convicções políticas (comunistas, 
tenentistas e em particular anarquistas), advindos da intensa repressão imposta pelo governo do 
Presidente Artur Bernardes (1922-1926), que decidiu deportá-los e confiná-los em locais 
inóspitos e isolados, de difícil acesso e de improvável defesa jurídica, como Clevelândia do Norte. 
O relatório, inicialmente encontrado por Paulo Sérgio Pinheiro, intitulado “Viagem ao Núcleo 
Colonial Cleveland”, informa que dos 946 presos lá internados entre 1924 e 1927, 491 morreram. 
Esses fatos ainda são poucos registrados e conhecidos na historiografia brasileira. (Fonte: 
“Clevelândia (Oiapoque). colônia penal ou campo de concentração?”, Carlo Romani, Revista 
Eletrônica da PUC/São Paulo, 2003). 
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Ao mesmo tempo, no Sul, Macapá e Mazagão, tinham destinos 

diferentes: enquanto Macapá se consolidava como o centro da região, apesar 

das dificuldades econômicas impostas pelo governo do Pará, a quem cabia a 

responsabilidade administrativa, Mazagão era completamente abandonada. 

Desse modo, começam a surgir manifestações dos habitantes de 

Montenegro, Macapá e Mazagão22 (então municípios paraenses), reivindicando 

a transformação de seus limites unificados em território federal. Essas 

manifestações na busca de autonomia para a região foram, a princípio, 

ignoradas e combatidas pelas autoridades federais e estaduais. Santos (2006, 

p. 15) afirma que “enquanto o Governo Federal tratava a questão com 

indiferença, o governador do estado do Pará, Lauro Sodré questionava-as 

veementemente, chegando a enviar telegrama ao senador paraense Justo 

Chermont conclamando-o a empenhar-se para obstar tão lamentável desacerto”. 

Com o advento da segunda guerra mundial, o governo brasileiro 

sentiu a necessidade de melhorar a ocupação da fronteira amazônica, para que 

“deixasse de ser um capítulo da Geografia para ser um capítulo da História da 

Civilização”23. Era preciso integrar ao contexto nacional, áreas distantes, 

inóspitas e insalubres, particularmente na Amazônia.  

Portando, após alguns anos de intensas discussões e análises contra 

e favor da redivisão do território nacional foram criados os territórios federais com 

o desmembramento de alguns estados federativos. O Amapá (1943), agora 

território federal é desmembrado do estado do Pará sendo constituído com a 

maior parte das terras da antiga região do Contestado. Com a criação do 

território federal buscou-se uma maior aproximação com a Guiana Francesa: 

Caiena e Amapá 

Acontecimento de relevo nas relações afetuosas e comerciais 
existentes entre a Guiana Francêsa e o Território do Amapá, foi 
concretizado na data de 10 do mês corrente, por entre o júbilo francês 
e brasileiro, quando as asas colaboradoras dos serviços aéreos 
Cruzeiro do Sul Lmtda., num Remígio promissor, inaugurou a sua nova 
linha para Caiena, moderna e próspera capital daquela faixa gaulesa. 
[...] O solo de Caiena, que se aveluda para os brasileiros, tem recebido 
a visita amiga e fraterna[...] estreitando os laços cordiais do Brasil com 

                                                             
22 Cidades mais antigas do Amapá e que na época delimitavam suas fronteiras. A primeira muda 
de nome, em 1939, e passa a chamar-se de município de Amapá. 
 
23 Pronunciamento do presidente Getúlio Vargas em Manaus, em 1940 e que passou para os 
anais da história como “Discurso do Rio Amazonas”. 
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a França. A mesma aspiração que mantinham os habitantes de Caiena, 
ávidos pelo início da linha aérea recém-inaugurada, alimentavam, os 
habitantes de todo o Território do Amapá [...]. segunda feira última no 
aeroporto de Caiena possibilitou um aperto de mão trocados pelos 
governadores do Amapá, o tenente coronel Janary Nunes e o de 
Caiena, o sr. Robert Vignon. (JORNAL AMAPÁ, 12 de novembro, de 
1953) 
 

Assim, o novo desafio para a região, que passa a ter “autonomia” 

política e administrativa, é “sanear, educar e povoar”, seguindo o que informava 

e recomendava o governo do Presidente Getúlio Vargas em relação a criação 

dos territórios federais: 

A criação dos territórios fronteiriços nas zonas colidentes e de 
população esparsa deve ser considerada, por isso, medida elementar 
de fortalecimento político e econômico. O programa de organização e 
desenvolvimento dêsses territórios resume-se em poucas palavras: 
sanear, educar, povoar. Povoar – criar centros de puericultura e de 
educação sanitárias; orientar e acudir realmente por uma assistência 
social desvelada e completa os núcleos esparsos de população. 
Educar – criar escolas, não só para alfabetizar, como para despertar o 
interesse pelo trabalho da terra, estabelecendo o ensino profissional 
necessário à aprendizagem das pequenas indústrias e do artezanato, 
enfim, valorizar o esfôrço dos habitantes dessas regiões, tornando-o 
remunerativo e formando cidadãos conscientes de seus direitos e de 
seus deveres com a Pátria. Povoar – colonizar, distribuir a brasileiros 
as terras ainda incultas de modo a gerar núcleos compactos e ativos, 
que sejam sentinela avançadas da Nação; construindo estradas de 
ferro e de rodagem, estabelecendo linhas aéreas de transporte, 
telégrafos e telefones, teremos ligadas tais regiões quase isoladas aos 
centros de produção e cultura do litoral e do centro, facilitando, assim 
o intercâmbio de todos os produtos nacionais. Eis a finalidade da 
criação dos Territórios Nacionais. (Presidente Getúlio Vargas, parte do 
discurso pronunciado em 27/01/1944, publicado no Jornal Amapá em 
25 de janeiro de 1951, grifos nossos) 
 

Isso posto, mais que justificava o interesse do governo central em 

constituir uma base sólida para, efetivamente, consolidar uma ocupação na 

Amazônia, através desses novos territórios federais. 
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1.3 – O Território Federal do Amapá: “sanear, educar e povoar24” 

 

Em 13 de setembro de 1943, pelo Decreto-Lei 5.812, o Amapá é 

desmembrado do estado do Pará com a criação do território federal, está situado 

na parte setentrional do Brasil, quase inteiramente incluído no hemisfério norte 

onde a linha imaginária do equador (que divide o globo terrestre em dois 

hemisférios, norte e sul) passa ao sul da cidade de Macapá, a capital do Amapá. 

As fronteiras do Amapá são: ao norte com a Guiana Francesa, ao leste com o 

Oceano Atlântico, a noroeste com o Suriname e a oeste e sul com o estado do 

Pará. O Rio Amazonas, o mais volumoso do mundo, banha Macapá, sendo a 

única capital da Amazônia banhada pelo referido rio. O clima no Amapá é o 

equatorial; sua vegetação é coberta pela típica floresta equatorial, sendo 

considerado ainda hoje, conforme o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – 

Ibama (2014) como o estado brasileiro mais preservado ambientalmente. 

  

                                                             
24 Slogan utilizado em um programa definido dentro da primeira gestão do Presidente Getúlio 
Vargas, na fase ditatorial (1937-1945), para organizar e desenvolver os territórios federais 
criados em 1943. Dentre os vários objetivos traçados se destacam: proteger as regiões 
fronteiriças de vazio demográfico; garantir a atuação do governo em regiões longínquas e criar 
condições jurídicas e econômicas para reorganizar o espaço brasileiro. Tais objetivos também 
serviram para orientar os primeiros governadores dos recém-criados territórios federais. (Fonte: 
“Os Territórios Federais e a sua evolução no Brasil”, Jadson Porto, Revista de Educação, Cultura 
e Meio Ambiente, n° 15, vol iii, 1999). 
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Figura 9 – Mapa do Território Federal do Amapá no início do século XX. 

 
Fonte: “Álbum do Pará” (1908). 

 

Como anteriormente referido, o surgimento espacial dos territórios 

federais no Brasil está diretamente vinculado ao desmembramento de unidades 

federativas já existentes (com exceção do Acre, que foi por anexação)25 e que 

apresentavam grandes extensões e que eram incluídas no discurso do “vazio 

demográfico”, principalmente na região amazônica e paralelamente em áreas 

fronteiriças relacionadas a um passado conflituoso ou de um posicionamento 

                                                             
25 As terras hoje pertencentes ao Estado do Acre foram adquiridas pelo Brasil junto a Bolívia pelo 
Tratado de Petrópolis (1903), após conflito armado (1899-1903) pela posse da região. Em 17 de 
novembro de 1903, Barão do Rio Branco e o plenipotenciário Assis Brasil assinaram o referido 
tratado com os representantes da Bolívia, pelo qual o Brasil adquiria o Acre por compra (dois 
milhões de libras esterlinas), e mais pequenas áreas nas fronteiras do Brasil , particularmente 
no Amazonas e no Mato Grosso. (Fonte: Dados disponíveis no site do governo estadual do 
Acre: http://www.ac.gov.br. Acesso em: 10/05/2015). 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Libras_esterlinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://www.ac.gov.br/
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estratégico para a “segurança nacional”. Desse modo, Porto (2007, p. 41) afirma 

que “as diretrizes constitucionais para a divisão do espaço brasileiro foram 

adotadas por planejadores, tanto para a formação de novos estados, como 

também para a instalação dos territórios federais, a partir de 1930”. Nessas 

diretrizes constitucionais em seu artigo 4º afirmava que era permitido aos 

Estados “incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexar 

a outros, ou formar novos Estados” (PORTO, 2007, p. 41). 

A criação do Território Federal do Amapá tem uma relação direta com 

a ocupação efetiva nas fronteiras da região norte, especialmente com a Guiana 

Francesa, tanto que uma das justificativas para a sua criação foi o “interesse da 

defesa nacional”. Sobre esse aspecto, Medeiros (1946) afirma que: 

A defesa nacional não significa, somente, realizar atos com objetivos 
militares, mas sim empreender medidas com fim de preservar o país 
de ameaças de toda ordem; defender as fontes de tributação nas zonas 
de fronteira; salvaguardar riquezas contra a ação dispersiva das 
populações rurais; guardar as minas contra a obra inescrupulosa dos 
contrabandistas estrangeiros e sabotadores nacionais; enfim, 
assegurar a saúde das massas rurais pela realização de uma política 
de saneamento [...]. Povoar, organizar, sanear, educar significam, por 
isso mesmo (desde que compreendam um programa a ser vencido, 
sob a mais estreita afinidade, pela União em cooperação com os 
Estados), obras de defesa nacional, capazes de justificar o interesse 
que levaria o Governo central a criar núcleos administrativos federais 
em partes desmembradas ou não dos Estados. (MEDEIROS, 1946, p. 
507-508) 
 

Ainda nessa direção, argumenta Reis (1949) que os perigos iminentes 

como - uma outra invasão, a perda de recursos minerais -  provenientes do 

abandono em que se achava boa parte daquela região, motivou a criação de 

políticas para que “procedesse a recuperação humana, cultural e econômica da 

fronteira, vivificando-a, vitalizando-a” (REIS, 1949, p. 123). 

Segundo Porto (2007) a movimentação política para a criação do 

Território Federal do Amapá já existia desde a década de 1920, principalmente 

em função do interesse econômico baseado na “exploração mineral, 

notadamente o ouro, embora haja autores que vinculem a sua criação à 

exploração do manganês e na considerável produção de borracha e de 

castanha-do-Pará no Vale do Rio Jari” (PORTO, 2007, p. 48). 

Nesse sentido, cabe ressaltar que para a criação do Território Federal 

do Amapá, três objetivos podem ser destacados: proteger a região fronteiriça do 

vazio demográfico; garantir a atuação da União em regiões afastadas e criar 
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condições jurídicas e econômicas para reorganizar o espaço brasileiro. Em 

relação ao primeiro objetivo, Porto (2007, p. 48) enfatiza que “as questões 

internacionais que outrora ocorreram nas fronteiras do Brasil e a escassez 

populacional foram considerados como fatores fundamentais para a criação dos 

territórios federais e fortalecê-los política e economicamente”. 

No mesmo contexto, Freitas (1991) ressalta também que os conflitos 

internacionais na região norte foram determinantes para a instalação dos 

Territórios Federais, desse modo: “a questão com a França resultou no território 

federal do Amapá; a questão com a Inglaterra, no Território Federal de Roraima; 

a questão com a Bolívia, nos Territórios Federais do Acre e de Rondônia” 

(FREITAS, 1991, p. 21). 

Assim, a criação de territórios federais efetua-se prioritariamente por 

questões geopolíticas e de defesa da soberania nacional sobre regiões 

fronteiriças e estratégicas. Santos (2006) destaca o Amapá como consequência 

das diversas propostas de redivisão territorial do Brasil, algumas conflitantes e 

equivocadas, mas apresentadas ou defendidas por personagens cujo ideário era 

a preservação da integridade nacional, 

Destacava-se dos demais territórios amazônicos criados pelo 
presidente Getúlio Vargas por já haver sido tentado a autonomia em 
separado; pela estratégica posição geográfica e terem os norte-
americanos construído na área base aérea militar, em 1942. A base 
aérea de Amapá, com a de Val-de-Cans, localizada em Belém, estado 
do Pará, que haviam reformado, e outras três construídas nas Guianas, 
serviam de pontos estratégicos para ajudar a defender o Atlântico 
Norte durante o conflito e a Amazônia ameaçada de invasão alemã, 
onde novamente a borracha ressurgia como principal produto, em 
decorrência de esforços da guerra. (SANTOS, 2006, p. 21) 
 

A partir de 1° de outubro de 1943, quando entrou em vigor o decreto-

lei de 13 de setembro de 1943, que criava dentre outros, o Território Federal do 

Amapá, iniciava-se o processo de escolha de seu primeiro governante. De 

acordo com Santos (2006), o critério para nomear os governadores dos territórios 

federais 

Assemelhava-se ao iniciado na década de 1930, com o advento do 
getulismo e a implantação do sistema de interventoria, como forma de 
administração dos estados. Isto é, priorizando também oficiais da ativa 
do exército de patente intermediária e superior para administrá-los. 
Foram de livre nomeação e demissão do presidente da República que, 
apesar dessa prerrogativa, apenas nomeou personagens que haviam 
manifestado a disposição de assumir a função e atuado na região que 
pretendia governar. (SANTOS, 2006, p. 23) 
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Para governar o Amapá se manifestaram dois candidatos, ambos 

paraenses e capitães do exército, Emanoel de Almeida Morais e Janary Gentil 

Nunes26, o segundo na época com 31 anos de idade e sobre quem recaiu a 

escolha. De acordo com Santos (2006), na preferência por Janary Nunes 

contaram além do fato de ainda não ter exercido função civil, o seu amplo 

conhecimento sobre a região que iria governar, pois, 

Quando ainda no posto de tenente em 1940, Janary Nunes comandou 
a guarnição denominada Pelotão Independente de Fronteiras sediada 
em Oiapoque, na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. No 
momento da nomeação, dia 27 de dezembro de 1943, já como capitão, 
comandava a 1ª Companhia Independente de Metralhadora Antiaéreas 
que organizou, acantonada em Belém, no estado do Pará, e servia 
como oficial de ligação entre as tropas brasileiras e norte-americanas 
aquarteladas nessa capital. (SANTOS, 2006, p. 25) 

 

A posse do primeiro governador do Território Federal do Amapá 

ocorreu dois dias após a nomeação, no Rio de Janeiro, sede do Governo Federal 

na época. Logo após a solenidade de posse, presidida pelo ministro da Justiça 

e Negócios Interiores, Alexandre Marcondes Filho, há uma recomendação para 

que o novo governo seja instalado o mais rápido possível. Sobre esta questão 

Santos (2006) argumenta que tal recomendação foi cumprida, visto que  

Dia 25 de janeiro de 1944, aportaram na cidade de Macapá, núcleo 
urbano na época de 1.286 habitantes27, que evidenciava decréscimo28; 
sem luz elétrica, esgoto e água encanada. Enfim um vilarejo decadente 
sem serviços e atendimentos imprescindíveis ao bem-estar coletivo e 
ao progresso, onde instalava o governo amapaense, sob a indiferença 

de parte da população. (SANTOS, 2006, p. 26) 
 

Essa desconfiança por boa parte dos habitantes de Macapá, no 

governo que se instalava estava diretamente relacionado ao descaso do governo 

                                                             
26 Janary Gentil Nunes, nasceu em Alenquer, município do Pará, no dia 01 de junho, de 1912. 
Fez a Escola Militar de Realengo e serviu em Clevelândia do Norte (no Oiapoque). Com a criação 
dos Territórios Federais, o Presidente Getúlio Vargas, através do Decreto-Lei nº 3.839, de 21 de 
setembro, de 1943, o nomeou para o cargo de Governador do Território Federal do Amapá, na 
época era capitão do exército. Sua posse ocorreu no dia 29 de janeiro, de 1944. Governou o 
Amapá entre 1944 e 1956. Após deixar o governo foi nomeado presidente da Petrobrás. Em 
1958 foi nomeado Embaixador do Brasil na Turquia, em seguida deixa o cargo para assumir 
mandato de Deputado Federal pelo Amapá (1958) e é reeleito para um segundo mandato em 
1962. O final da carreira política de Janary Nunes no Amapá acontece em 1970 quando perde 
as eleições de Deputado Federal. (Fonte: “História do Amapá: da autonomia territorial ao fim do 
Janarismo, 1943-1970”, Fernando Rodrigues dos Santos, 2006). 
 
27 Conforme levantamento do Serviço Especial de Saúde Pública (Sesp). In: Relatório 
GTFA/1944. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1946, p. 144. 
 
28 O recenseamento de 1940 realizado pelo IBGE registrou a existência em Macapá, de 1.936 
habitantes. In: Relatório GTFA/1944, p. 144. 
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paraense com a região, quando esta lhe pertencia, inclusive chegou a considerá-

la pela alcunha de “zona de castigo”, em função da transferência, compulsória, 

de servidores públicos que não estavam alinhados com o governo do Pará. 

Outro fator determinante do descaso dessa parcela de moradores de 

Macapá, pelos novos rumos da cidade, deveu-se ao fato de que a maioria da 

população era constituída por analfabetos, portanto, de acordo com Santos 

(2006, p. 27) “ainda não compreendiam as naturais consequências político-

administrativas da elevação das terras amapaenses a condição de território 

federal”.  

Por outro lado, o olhar do novo governo sobre a cidade e a população 

que este recebia também não eram diferentes, mas, precisava ser animador e 

cheio de esperança. Veja-se a seguir o discurso feito pelo governador Janary 

Nunes ainda no primeiro ano de governo: 

A melhor fortuna territorial 

Quando se fala na criação dos novos Territórios o que salta na 

imaginação do povo é o tamanho da terra. São as extensões virgens e 

desertas onde se sonham tesouros. Pouco se pensa na gente. A 

riqueza impressiona mais do que o homem. O caboclo foi sempre 

humilde, calado, doente...Entretanto o amazônida é um verdadeiro 

gigante. Só quem o vê na rede tremendo de frio aos dez dias de 

nascido e o acompanha crescendo com a cultura permanente em seu 

sangue do plasmodium vivax ou do falsiparum29, devorado pelos 

vermes, habituado ao trabalho antes de entrever qualquer brinquedo, 

prematuro no sexo como no sofrimento, pode considerar o vigor desse 

ser que venceu tremendas batalhas interiores. Alimentado 

irracionalmente, analfabeto, verdadeiro pária, amarelo e encolhido no 

meio das pessoas civilizadas, transforma-se num semi-deus ao contato 

com a natureza, enfrentando impassível as tempestades e a pororoca, 

lançando-se à água para amparar a canoa do naufrágio e esperando 

entre as ondas que o tempo amaine, ou embrenhando-se desarmado 

e tranquilo nas selvas para ir colher a borracha ou a semente 

oleaginosa. A febre, como a morte, não o espanta. Seguem-no como 

sombras pertinazes desde o colo materno. Sente-se no caboclo, 

inteligência, sagacidade e espírito de iniciativa. Formou a sua filosofia. 

Não há perigo em deixá-lo na companhia do estrangeiro. É 

inassimilável. Mudará hoje pelo interesse, sem que sua personalidade 

perca o rumo. Encontro nessa gente as características másculas de 

uma raça fadada ao triunfo. Teremos de sacudi-la irritar os seus nervos 

adormecidos, absorvê-la pela educação. Se conseguirmos, porém, 

conservar as vidas que se perdem em razão do abandono e da 

ignorância, na mortalidade infantil exagerada, estaremos multiplicando 

o homem indicado para o domínio da terra equatorial. Ele é, com toda 

                                                             
29 São dois parasitas da malária, doença que acometia boa parte da população macapaense na 
época. 
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certeza, a melhor fortuna territorial. Tratá-lo, educá-lo, elevá-lo, 

enriquecê-lo, deverá ser a diretriz de toda a atividade do Governo. 

Porque constitui em essência a garantia da penetração e da exploração 

da gleba e o fator mais precioso da segurança das fronteiras. Se 

nenhuma Manoa for descoberta nem o velocino de ouro aparecer, só 

a recuperação do homem esquecido e abandonado justificaria a 

criação dos Territórios Federais - “obra prima da política de unidade 

Nacional do Presidente Getúlio Vargas”. Misturado ao nordestino e ao 

sulista – o caboclo, irmão gêmeo do jangadeiro, do sertanejo, do 

gaúcho e do vaqueiro, será o cimento que amalgamará outras raças e 

desbravará o sertão, marchando sob um azimute que só tem um 

destino – BRASIL PRIMEIRA POTÊNCIA DO MUNDO. 

CAPITÃO JANARY GENTIL NUNES.  
                      (JORNAL AMAPÁ, 30 de agosto de 1946, grifos nossos) 
                                                                                           

Desse modo, o relato de Theodoro Arthou, Subprocurador da 

República na época e um dos responsáveis técnicos pelos estudos que levaram 

a criação do Território Federal do Amapá, corrobora com as primeiras 

impressões que os “outsiders” recém-chegados tinham sobre os “estabelecidos” 

em Macapá: 

Recorda-me perfeitamente que o Território Federal do Amapá, era, de 
todos o mais atrasado. Dificilmente se poderia compreender como ali 
viviam cerca de vinte mil pessoas, totalmente desassistidas dos 
poderes públicos e assolados de graves endemias. Em toda aquela 
vasta região, havia um único subposto de Serviço Especial de Saúde 
Pública, onde tinha exercício um só médico. As únicas vias de 
transporte eram o mar e os rios. Inexistia, porém, qualquer serviço 
regular de navegação. Deve ser notado, aliás, que se trata de região 
sujeita ao fenômeno da pororoca e onde, por isso, a navegação em 
pequenas embarcações é extremamente perigosa. Como meio de 
comunicação, dispunha o Território de uma única estação de telégrafo, 
instalada em Clevelândia. Em toda aquela vasta área havia quatro 
escolas, funcionando em precaríssimas condições. (Theodoro Arthou. 
In: NUNES, 2012, p. 66) 

 

Vale ressaltar que a capital do novo território federal, estabelecida por 

lei, era a cidade de Amapá localizada no extremo norte e que apresentava 

grandes dificuldades de acesso e comunicação com as demais áreas, o que se 

tornava inviável funcionar como centro de difusão das ações e decisões 

governamentais, objetivando a promoção do desenvolvimento regional, na 

época.  
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Figura 10 – Mapa do município de Amapá do início do século XX. 

 
Fonte: “Álbum do Pará” (1908). 

A cidade de Amapá só poderia ser alcançada por via aérea ou 

marítima, conforme Santos (2006, p. 28) por meio de aeronaves seria necessária 

a permissão estrangeira, e por embarcações, periodicamente em função de 

questões hidrográficas. O aeroporto era o da base aérea militar norte-americana 

e para se ter acesso aquele núcleo urbano por água, “necessário se fazia, 

primeiro navegar pelo Oceano Atlântico, em seguida pelo rio Flexal e o tributário 

deste estreito, pouco profundo e acidentado pelo rio Amapazinho” (SANTOS, 

2006, p. 28). 
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Figura 11 -  Base aérea militar norte-americana na cidade de Amapá (1945). 

 
Fonte: Acervo Público do Amapá. 

Conforme Porto (2007) a construção e fixação da base aérea norte-

americana na cidade de Amapá, no período de 1941 a 1948, ou seja, antes 

mesmo da adesão do Brasil à segunda guerra mundial, tinha como principal 

função abastecer os aviões norte-americanos que se destinavam à África e 

Europa. Essa base possuía, além da pista de pouso, uma torre para blimps/ 

zepellins que auxiliavam as marinhas dos EUA e brasileira no patrulhamento da 

costa norte do Brasil. Barreto (2000, p. 145) informa que “o objetivo desses 

zepellins era detectar submarinos alemães às proximidades do Atlântico Sul, o 

que foi alcançado em 1943, quando foram detectados e destruídos três 

submarinos alemães na costa amapaense”. 
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Figura 12 -  Base aérea militar norte-americana na cidade de Amapá – Dirigível da Marinha 
Americana (1945). 

 
Fonte: Acervo histórico do Amapá. 

 

Outro aspecto a ser destacado em relação à cidade de Amapá é que 

a construção da Base Aérea norte-americana atraiu aproximadamente cinco mil 

trabalhadores de diversos lugares do Brasil, principalmente do Nordeste, cujos 

salários ajudaram a estimular um comércio de mantimentos (com grande 

variedade de enlatados vindos diretamente das indústrias norte-americanas). A 

base estimulou também um intercâmbio comercial e de entretenimento (cassinos 

e bares) entre a companhia militar, os fazendeiros da região, principalmente com 

a comercialização de gado para a alimentação das tropas e os proprietários de 

embarcações, para transporte de material de construção e de gêneros 

alimentícios vindos de Belém. Tais atividades econômicas e a presença do 

exército brasileiro e norte-americano podem ter influenciado para a escolha, em 

1943, da cidade de Amapá como a capital do território federal. 

Porém, nem mesmo essas particularidades apresentadas na cidade 

de Amapá foram suficientes para modificar a decisão do governador Janary 

Nunes, que preferia valorizar as dificuldades apresentadas com a localização do 

município de Amapá. A sua decisão então seria a de transferir a capital do 

território federal, para Macapá, mas para isso precisava da anuência da 

presidência da república. Coube ao governado apresentar rapidamente as 
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justificativas desqualificando a cidade de Amapá para ser a sede do governo 

amapaense e referendando alguns fatores em defesa de Macapá como capital, 

dentre esses fatores: o potencial turístico principalmente a partir do monumento 

histórico da Fortaleza de São José de Macapá, inaugurada em 19 de março de 

1782, a existência de um projeto rodoviário de integração intrarregional, partindo 

de Macapá até ao Oiapoque, na fronteira com a Guiana Francesa. Acrescentou, 

ainda, as facilidades de acesso, em função de Macapá localizar-se no estuário 

do Rio Amazonas o que serviria como entreposto para todo o território. 

A propósito dessa questão, esclarece Santos (2006) que o impasse 

estabelecido com o Território do Amapá tendo duas capitais, uma de direito e 

outra de fato,  

Somente foi solucionado no dia 31 de maio de 1944, através do 
Decreto Lei n° 6.550, art. 6°. Nessa data, a cidade de Macapá passava 
igualmente a ser a capital oficial dos amapaenses, com a decisão 
presidencial considerando ponderações do governo local e do IBGE 
nacional que assinalava certas falhas da legislação inicial, que se 
chocava com a realidade geográfica ambiente e pelo reconhecimento 
da extemporaneidade da motivação nacionalista da escolha anterior. 
(SANTOS, 2006, p. 29) 

 
Figura 13 - A primeira equipe de governo, ao centro sentado, o governador Janary Nunes 
(1944). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

Assim, resolvida a questão sobre a capital do Território Federal do 

Amapá, agora Macapá, o governador Janary Nunes e sua equipe tinham a 

missão, a partir de 1944, de procurar estabelecer novos rumos para as questões 
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sociais, econômicas e políticas do Amapá, e ao mesmo tempo buscar um espaço 

no cenário amazônico e nacional, numa configuração em que movimentos 

populacionais internos e externos procurassem ocupar as diversas áreas no 

território amapaense, para se estabelecer. Nessa conjuntura, logo nos primeiros 

anos de governo, o Amapá apresenta um acelerado crescimento urbano e 

populacional, principalmente na capital. 

No desenrolar ainda dos primeiros anos de governo, Janary Nunes 

fez alianças com os mais expressivos fazendeiros e latifundiários das regiões 

amapaenses e prestigiava-os em troca de apoio político, era o início do jeito 

Janary de governar, pois, conforme Santos (2006) 

Os dirigentes de festas religiosas, mantenedores de tradições 
folclóricas e comerciantes foram igualmente prestigiados pelo 
governador. Como havia feito com os “coronéis”, os tornou seus 
partidários e exemplo cordato a ser seguido pela população que, assim 
reagia, condicionada pelas demonstrações de seus líderes, patrões, 
credores e atraída pela possibilidade de usufruto de ações 
paternalistas: um dos meios que o governo utilizava para contornar os 
problemas socioeconômicos. (SANTOS, 2006, p. 32) 
 

No seu modelo de governar, Janary Nunes rotineiramente e 

acompanhado de grande comitiva percorria as sedes dos outros municípios 

(Amapá, Mazagão e Oiapoque)30 e as mais remotas áreas da circunscrição 

amapaense. Nessas viagens pelo interior, que se estenderam até quando 

diretamente governou o Amapá (entre 1944 e 1956), inicialmente as fez quase 

que exclusivamente por via marítima. De acordo com Santos (2006, p. 32) “as 

embarcações que conduziam a comitiva seguiam carregadas dos mais variados 

produtos, para serem distribuídos nas comunidades ribeirinhas e campineiras de 

forma equável”. Vale ressaltar que essa prática de troca de favores 

implementada pelo referido governo, tornou a grande maioria da população 

amapaense “fiel” ao gestor. 

Quanto à incorporação de amapaenses ao serviço público, que fazia 

parte do conjunto das ações governamentais para desarticular possíveis reações 

ao progresso e a autoridade governamental,  

Geralmente as pessoas brancas ou com predominância de caracteres 
desse tipo étnico ocupariam cargos e funções relevantes. Os mestiços 
bem evidentes, quase sempre desempenhavam atividades de caráter 
intermediário. Já os negros atuavam sobretudo nos serviços gerais, e, 
na capital, trabalhariam na prefeitura, na limpeza pública. (SANTOS, 
2006, p. 34) 

                                                             
30 Municípios que compunham o Amapá no início do território federal. 
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Ainda segundo o mesmo autor, o processo de integração de 

amapaenses no serviço público, aparentemente não se configurou como 

discriminação racial, visto que as tradicionais famílias amapaenses 

descendentes de antigos colonos portugueses vindos das ilhas de Açores e 

Mazagão Africana, e ainda de nordestinos que começaram a migrar para a 

região a partir da segunda metade do século XIX, eram nessa época, na sua 

maioria, miscigenados e aparentados por consanguinidade e, especialmente, 

pela adoção de sobrenome. Viviam amistosamente, embora na capital cada 

grupo de pessoas cujas características étnicas fossem mais manifestadas, 

preferencialmente se agrupavam em determinadas áreas. 

Assim, entende-se que a aparente não descriminação aos negros 

pelo governo de Janary Nunes, é de certa forma contraditória, visto que na parte 

central de Macapá viviam os brancos e mulatos; os mamelucos, nas áreas 

denominadas de Elesbão, Igarapé das Mulheres, Trem e Beirol. Por sua vez os 

negros, em áreas situadas atrás da Igreja de São José (denominado de Beco do 

Formigueiro) e no Largo de São João (mais tarde praça Barão do Rio Branco) 

que, a partir da instalação do governo territorial em 1944, começaram a ser 

desapropriadas, com o “deslocamento” (expulsão) de seus moradores (negros) 

dessas áreas nobres da cidade para novos bairros mais afastados do centro, 

com destaque para as famílias negras de Julião Ramos e de Gertrudes Saturnino 

Loureiro31 que foram para os bairros do Laguinho e da Favela, respectivamente. 

  

                                                             
31 Líderes dos desapropriados e mantenedores das tradições folclóricas do Marabaixo, a mais 
expressiva manifestação cultural do Amapá, caracterizada também, pelo sincretismo religioso. 
O mestre Julião Ramos e a dona Gertrudes Saturnino (já falecidos), nas novas áreas 
estabelecidas, sucessivamente, passaram a festejar o Divino Espírito Santo e a Santíssima 
Trindade dos Inocentes. (Fonte: “História do Amapá” – Fernando Rodrigues dos Santos, 2006) 
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Figura 14 – Início da urbanização de Macapá (1945). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 03 de abril de 1945. 

Conforme Santos (2006) a população amapaense no início da fase de 

território federal constituía-se, quanto à escolarização, em sua grande maioria 

de analfabetos. Os poucos letrados apresentavam formação em nível médio em 

contabilidade, magistério e, principalmente eram autodidatas. Essa questão, de 

certo modo, dificultava a presença de amapaenses nos cargos mais relevantes 

nas primeiras administrações do território federal. 
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Figura 15 – Grupo Escolar Barão do Rio Branco, primeira escola em alvenaria de Macapá (1946). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 26 de junho de 1947. 

 

Ainda sobre a questão administrativa do Território Federal do Amapá, 

Santos (2006) informa que, com o passar do tempo, a não ocupação de cargos 

relevantes por amapaenses provocava o descontentamento de parte da 

população, tanto dos nativos como dos migrantes, mas não significava ameaça 

à gestão administrativa, visto que havia aqueles que plenamente acreditavam no 

discurso e na prática administrativa do governador,  “outros por conveniência; e, 

um terceiro grupo, que se dizendo governista, desagradava ao próprio governo. 

Porque seus integrantes arrostavam o povo, desdenhando suas tradições e 

costumes” (SANTOS, 2006, p. 36). Assim sendo, 

O ingresso no serviço público desses tecnocratas arrogantes e 
perdulários ocorreu mediante apadrinhamento de personagens que 
tinham influências no círculo de decisões sobre as administrações 
territoriais. Eram quase sempre pessoas com instrução acima da média 
local, vindo de outras unidades da Federação com o decantado 
desígnio de “desbravar” as terras amapaenses, o que não passava de 
falácia. Verdadeiramente, vinham em busca de experiência, 
aperfeiçoamento e, sobretudo, de prosperidade e com o tempo pré-
estabelecido para regressarem aos locais de origens e desfrutarem o 
acúmulo de bens conseguidos. (SANTOS, 2006, p. 36). 
 

Do ponto de vista da representação política o governador nomeava 

os prefeitos dos quatro municípios, Macapá, Mazagão, Amapá e Oiapoque32. 

Com a Constituição de 1946 a representação parlamentar foi estendida aos mais 

                                                             
32 O município de Oiapoque foi criado em 1945. 
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novos territórios federais, na proporção de uma vaga para deputado federal, que 

passaram a ser eleitos pela população local, mas o governador territorial 

continuava nomeado pela Presidência da República. O deputado eleito pelo 

Território Federal do Amapá, em 1947, não era amapaense. O eleito foi o irmão 

do governador Janary Nunes, o advogado Coaracy Nunes, pela legenda do PSD.  

Figura 16 – Resultado da primeira eleição para Deputado Federal pelo Amapá (1947). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 01 de fevereiro de 1947. 

 

Vale destacar que apenas três candidatos foram registrados para a 

referida eleição: Coaracy Nunes, Hildemar Maia e Otto Prazeres, curiosamente 

todos do mesmo partido político (PSD), pois, conforme Santos (2006), diversos 

eventos apoiados inclusive pelo governador Janary Nunes acabaram 

desqualificando uma possível candidatura de oposição, até ao ponto do Tribunal 

Superior Eleitoral negar o registro da candidatura do general Azevedo Costa 

(PTB) para a referida eleição, alegando principalmente o não cumprimento do 

prazo legal. Desse modo, se confirma o “populismo” e a força política de Janary 

Nunes por quase 12 anos de governo.  
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O Território Federal do Amapá, entre 1944 e 1990 teve seus 

governadores (na maioria militares de outros estados) nomeados pela 

presidência da República. Nesse intervalo de 46 anos passaram pela cadeira do 

executivo amapaense 16 governadores, como se pode ver no quadro a seguir. 

Os governadores militares ficavam por mais tempo, em média 04 anos, enquanto 

os civis, a média era de um ano, provavelmente só enquanto aguardavam a 

nomeação de um governador militar, que se alegava, dentre outros, ser mais 

bem preparado aos desafios exigidos para as longínquas regiões de fronteiras. 
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Governadores nomeados para o Território Federal do Amapá no período de 
1943 a 1990. 

Nome Formação Origem Tempo de governo 

Janary Gentil Nunes Militar Paraense 01/1944 a 02/1956 
(144 meses) 

Theodoro Arthou Procurador Não 
conseguimos 

Confirmar. 

09/1954 a 10/1954 
(01 meses - interino) 

Amilcar da Silva 
Pereira 

Médico Paraense 03/1956 a 02/1958 
(23 meses) 

Pauxy Gentil Nunes Contador Paraense 02/1958 a 03/1961 
(36 meses) 

José Francisco de 
Moura Cavalcante 

Promotor Pernambucano 03/1961 a 09/961 
(06 meses) 

Mário de Medeiros 
Barbosa 

Médico Amazonense 09/1961 a 10/1961 
(01 mês) 

Raul Monteiro 
Valdez 

Médico Paraense 10/1961 a 11/1962 
(12 meses) 

Terêncio Furtado de 
Mendonça Porto 

Militar Carioca 11/1962 a 05/1964 
(18 meses) 

Luiz Mendes da 
Silva 

Militar Alagoano 05/1964 a 04/1967 
(35 meses 

Ivanhoé Gonçalves 
Martins 

Militar Mato-grossense 04/1967 a 10/1972 
(58 meses) 

José Lisboa Freire Militar Paraibano 10/1972 a 04/1974 
(16 meses) 

Artur de Azevedo 
Henning 

Militar Mineiro 04/1974 a 03/1979 
(48 meses) 

Annibal Barcellos Militar Carioca 03/1979 a 07/1985 
(75 meses) 

Jorge Nova da Costa Engenheiro Maranhense 07/1985 a 05/1990 
(53 meses) 

Doly Mendes 
Boucinhas 

Militar Gaúcho 05/1990 (menos de 
um mês) 

Gilton Pinto Garcia Advogado Sergipano 05/1990 a 12/1990 
(07 meses) 

Fonte: Perfil do Amapá, (s/d, p. 14-15). 
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Portanto, a proteção da soberania nacional e o aumento da segurança 

da região amazônica foram pressupostos básicos do dispositivo que criou o 

Território Federal do Amapá na década de 40 do século passado. Assegurada a 

integridade das fronteiras brasileira na Amazônia, no caso específico do Amapá, 

os termos “ocupação” e “desenvolvimento”, seguidos do lema: “sanear, educar 

e povoar” irão constituir marcas constantes na construção de discursos sobre o 

Amapá, muitos desses voltados para a “mística do Amapá”. Essa mística foi uma 

expressão utilizada a partir do primeiro governo do Território Federal do Amapá, 

através de diversos discursos, cujo principal objetivo era difundir entre a 

população amapaense o “espírito” de amor, orgulho e respeito pela nova unidade 

federativa que surgia no Brasil, bem como, na mesma proporção, divulgar e 

enaltecer os feitos do governo para o desenvolvimento do Amapá: 

A mística do Amapá é o ideal de torná-lo uma das regiões nacionais 
mais ricas e felizes do Brasil. Ela não tem dono nem autor. Não 
pertence a um grupo, a uma seita a um partido. Existe na alma do povo, 
palpita no coração de todos os que crêem na beleza de seu futuro. 
Como nasceu essa mística? Fruto do amor, através da história, 
daqueles que se apaixonaram pela terra. Cada sonho, cada esperança, 
cada luta, vividos para torná-la mais próspera, emprestaram-lhe fôrça 
e brilho. Ela resume os anseios mais nobres de quantos batalharam 
para integrar o Amapá na Pátria Brasileira. Durante séculos seu tempo 
foi a natureza virgem. Acompanhou os pioneiros que penetraram a 
gléba em busca de riquezas e os viajares curiosos por devassarem um 
mundo novo. E realizou o milagre de apagar a ânsia de gozar noutras 
plagas os frutos conseguidos, fazendo-os edificarem aí seus lares 
definitivos, empregando-lhes o íntimo de profundo e inextinguível 
simpatia pelas paisagens e coisas locais. [...]. O Amapá fascina. E por 
isso possui a sua mística. [...]. A mística do Amapá tem por fundamento 
principal a idéia de que o trabalho dignifica a vida e é capaz de remover 
montanhas e vencer o tempo. [...]. A mística do Amapá é eterna. Foi 
acalentada no passado, quando as esperanças pareciam fadadas a 
morrer à mingua de recursos. Assim mesmo, nunca sucumbiu, 
animando nossos antepassados na marcha para a vitória. [...]. 
Seguindo as palavras de Cristo que nos mandam amar uns aos outros, 
os amapaenses caminham empolgados pela mística do Amapá para 
fazer em breve do seu Território um vigoroso Estado da Federação 
Brasileira. (“Mística do Amapá”, Janary Gentil Nunes, JORNAL 
AMAPÁ, 01 de junho de 1956, grifos nossos) 
 

Notadamente com estes posicionamentos, os discursos sobre o 

desenvolvimento do Amapá, no primeiro governo do território federal consegue 

instituir, na maioria da população amapaenses da época, os aspectos desejados 

(amor, orgulho e respeito) pelo Amapá e admiração pelos governantes, muitas 

vezes com características ufanistas. Nessa “empolgação”, já se percebe, 

inclusive, o interesse político para uma futura transformação do território em 

estado: “os amapaenses caminham empolgados pela mística do Amapá para 



81 
 

fazer em breve do seu Território um vigoroso Estado da Federação Brasileira”. 

E essa transformação vai ocorrer em 1988. 

Vale ressaltar também, os diversos discursos apresentados por 

autoridades civis e militares, oriundos de outras unidades federativas e que 

passaram pelo Amapá. Foram discursos que contribuíram de forma significativa 

para a propagação da mística do Amapá, como veremos na unidade seguinte. 

 

 

1.4 – O Território Federal do Amapá: representações discursivas   

 

A eficácia de um discurso, o poder de 
convencimento que lhe é reconhecido, 
depende da pronúncia [...] daquele que o 
pronuncia. (BOURDIEU, 1996, p.15) 

 

Como já referido anteriormente o Território Federal do Amapá foi 

criado dentro de uma conjuntura nacional que apresentava um acentuado 

sentimento nacionalista fruto principalmente de sua “independência” econômica 

e da busca de uma integração nacional de áreas distantes dos centros 

econômicos e de difícil acesso, especialmente na Amazônia. 

Esse nacionalismo repercutiu também na imprensa. No caso específico 

do Amapá, a partir de 1945 o jornal impresso firmou-se como o principal meio de 

comunicação de massa, aspecto que não passou desapercebido dos 

governantes, que o utilizavam para veicular discursos, mensagens e notícias 

oficiais.  

O Jornal Amapá durante o período de sua circulação33 funcionou 

também como uma espécie de porta-voz do governo do Amapá. Em sua linha 

editorial, proclama incessantemente o ideal de um Amapá que na longínqua 

Amazônia se preparava para ser “grandioso”. Desse modo passam a surgir os 

primeiros discursos que se revelam como uma estratégia política para a 

construção das identidades amapaenses. 

                                                             
33 Durante nossas pesquisas, não identificamos o(s) motivo(s) do encerramento das publicações 
do Jornal Amapá (mais tarde Novo Amapá). Provavelmente ocorreu em função do surgimento 
de outros jornais. 
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Algumas matérias publicadas no referido jornal, principalmente nas 

colunas assinadas por membros do governo, bem como os discursos e 

entrevistas dadas a esse jornal por diversos sujeitos sociais, foram utilizados 

como marca de discursos identitários em torno da “mística do Amapá” e do 

sentimento de “amapalidade”34 relacionados a uma “identidade legitimadora” 

apresentada por Castells (2006). Para o referido autor a identidade legitimadora 

é apresentada: 

Por instituições dominantes da sociedade, no intuído de expandir e 
racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais, tema este 
que está no cerne da teoria da autoridade e dominação de Sennet 
(1986) e se aplica a diversas teorias do nacionalismo. (CASTELLS, 
2006, p. 24) 

 
O jornal também foi utilizado como um meio de divulgação para a 

população local desses ideais na busca de legitimar essa mística e essa 

amapalidade. Assim: 

Analisar o discurso jornalístico é considerá-lo do ponto de vista do 
funcionamento do imaginário de uma época: o discurso jornalístico 
tanto se comporta como uma prática social produtora de sentidos como 
também, direta ou indiretamente, veicula as várias vozes constitutivas 
daquele imaginário. Em suma, o discurso jornalístico (assim como 
qualquer outra prática discursiva) integra uma sociedade, sua história. 
Mas também é a história, ou melhor, ele está entranhado de 
historicidade. (ORLANDI, 1993, p. 33) 
 

Veja-se a seguir alguns textos35 produzidos pelo “olhar de fora”36 

sobre as impressões do Amapá, reforçando e contextualizando os discursos 

sobre o momento histórico de grandes transformações sociais, econômicas, 

políticas e culturais pelos quais passava o Amapá: 

A. Título: “Deus aqui dotou o homem e a natureza de bens 
excepcionais.” 

                                                             
34Termo utilizado em campanha institucional no Amapá, a partir da transformação em estado 
(1988). Tem como principal objetivo destacar uma série de características peculiares ao povo ou 
ao modo de ser amapaense. Essas peculiaridades são uma tentativa institucional de determinar 
um modo de sentir e viver para o povo amapaense, ou seja, as características “obrigatórias” 
apresentadas pela referida campanha para despertar o “sentimento de amapalidade” como 
construção identitária. Desse modo percebe-se que o referido termo é uma espécie de retomada 
da “mística do Amapá”, propagada nos primeiros anos de criação do Território Federal do Amapá, 
após ser desmembrado do estado do Pará. 

 
35 Pela manutenção da transcrição original do texto, desconsideramos as questões ortográficas 
vigentes. 
 
36 Denominamos “olhar de fora” as impressões (discursos) dos sujeitos que passaram pelo 
Território Federal do Amapá e que de alguma forma contribuíram para a reforçar a “mística do 
Amapá” e “amapalidade”. 
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     Autor: Maciel de Castro – Deputado Federal pelo P.S.D de São 
Paulo. 

Publicação: Jornal Amapá, 14 de setembro de 1949. 
 
“A terra lendária do Amapá constituía para mim, nos tempos saudosos 

da infância, a firme preocupação de, um dia, conhecê-la. Hoje, satisfazendo tão 

velha inspiração, vejo realizado êsse sonho. Levo dessa prodigiosa terra a mais 

grata lembrança: - Deus aqui dotou o homem e a natureza de dons excepcionais, 

que fazem dêsse recanto da Pátria o jardim edênico do Brasil. A natureza 

exuberante e as riquezas da terra convidam o homem a objetivar, aqui, as mais 

elevadas realizações [...]. Ao povo do Amapá rendo aqui as minhas 

homenagens, com o pensamento voltado na grandeza da Pátria”. 

 

B. Título: “Amapá! Inspiração para aquêles privilegiados em 
participar desta importante área do mundo. ”. 

     Autor: Charles Mullins – Major-General do Exército dos E.U.A. 
Publicação: Jornal Amapá, 20 de setembro de 1949. 

 
“Amazônas! Amapá! Que inspiração para aquêles privilegiados em 

participar no futuro desta importante área do mundo. Minhas congratulações de 

agora e suas oportunidades para contínuo e satisfatório progresso. ” 

 

C. Título: “Como se faz um país” 
     Autor: Robert Vignon – Prefeito da Guiana Francesa. 
     Publicação: Jornal Amapá, 12 de junho de 1948. 
 
“Tenho a honra de expressar meu entusiasmo pela obra criadora 

empreendida em quatro anos por um lídimo representante do Brasil moderno. 

Visitei, há dois anos, o ‘Tenesse Valley’ e tenho a alegria de reencontrar aqui o 

espírito de equipe, o mesmo dinamismo, os mesmos métodos que instaurou o 

Senador Liliental no T.V.A. 

Os resultados serão, certamente, mais impressionantes no Território 

do Amapá, - rico de possibilidades e de recursos de toda espécie- que no 

Tenesse, já consumido por culturas excessivas. [...]” 

Se devesse resumir em um relatório todas as impressões, todos os 

ensinamentos colhidos, que guardo desta minha viagem a Macapá, daria a essa 

narrativa o título: ‘COMO SE FAZ UM PAÍS’. [...]” 

 

D. Título: “A obra dos homens que aqui trabalham é bem uma 
continuação do esforço heroico dos primeiros colonizadores.”. 

     Autor: Sílvio Meira – Deputado Estadual pelo Pará. 
     Publicação: Jornal Amapá, 15 de setembro de 1949. 

 

“Quem conheceu esta região antes de ser criado o Território Federal 

do Amapá e agora a visita, tem, sem dúvida, uma impressão de 



84 
 

deslumbramento. Aqui estive há um ano atrás e verifico que novas realizações 

têm sido levadas a efeito, com uma rapidez surpreendente [...]. A obra dos 

homens que aqui trabalham é bem uma continuação do esforço heróico dos 

primeiros colonizadores, homens que eram gigantes e que deixaram às portas 

do Amazonas, como símbolo de sua bravura, a Fortaleza de Macapá. Como filho 

do Estado do Pará faço votos pelo progresso crescente dêste Território e peço 

a Deus que dê igual oportunidade ao resto da Amazônia, digna, sem dúvida, de 

um grande futuro”. 

 

E. Título: “O Amapá envolveu-me também na admirável mística de 
sua marcha para o futuro.” 

     Autor: Álvaro Maia – Governador do Amazonas 
     Publicação: 12/1950. 

“Encantado com a gentileza e a administração do prezado amigo e do 
povo Amapaense, envio meu grande abraço de agradecimento. O Amapá 
envolveu-me na admirável mística de sua marcha para o futuro.” 

F. Título: “Em Macapá.” 
     Autor: Mennotti Del Picchia – Poeta e político 
     Publicação: Jornal Amapá, 18 de outubro de1952. 

“O governador do Amapá, meu amigo major Janary Nunes[...] é um 

taumaturgo. Mais que administração, faz milagres. Deus, lá de cima, olhando a 

faixa comburente do equador cuja a virgindade ele tentou assegurar com legiões 

de mosquitos e com chão arneiro, cedeu a fé tenaz de Janary o viu extinguir a 

malária, traçar em Macapá o esquema de uma cidade ultra moderna. [...] 

Essa batalha foi vencida. Veio, porém, a segunda: a luta contra a terra. 

O Amapá é teluricamente um chão sedento de substância. Por milhares de 

séculos o Amazonas suga a fecundidade da terra chupando seus húmus, 

carreando ao seu dorso lodoso os resíduos orgânicos e os elementos que 

fecundam as glebas. [...]. 

Mas surgiu o milagre. Trinta milhões de toneladas de manganês foram 

prospectados pelos técnicos e capitais se associaram para extrair da terra toda 

essa riqueza. E a sorte do Amapá ficou selada. Seu futuro está baseado em 

colunas de ferro. [...]. O Amapá terá, então, vida farta.” 

 

G. Título: “Volto entusiasmado com o Amapá!” 
     Autor: Ademar de Barros – Governador e depois Prefeito de São 

Paulo. 
     Publicação: Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1954. 

“Acabo de visitar o último dos Territórios que me faltava conhecer. E 

volto entusiasmado com o Amapá. Lá chegamos às 16 horas e levantamos voo 

às 22. Devo dizer que, ao pisar o solo amapaense, fui surpreendido com a 

carinhosa e ruidosa recepção. E, sem perda de tempo, acompanhado do 

Governador interino e seus auxiliares, entrei a visitar tudo quanto a exiguidade 
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de tempo permitia. Estive no Hospital de Macapá, constatando ser uma grande 

realização. Depois, estive em várias escolas, todas esplêndidas, atestando a 

operosidade do setor educacional da bela região”. 

H. Título: “A vida, trabalho, energia e, mais que isso, uma 
esplêndida lição de brasilidade.” 

     Autor: Artur Cezar Ferreira Reis – Político e historiador 
amazonense. 

     Publicação: Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1954. 

“Acabo de visitar o Território Federal do Amapá. A impressão que me 

fica do que observei é verdadeiramente admirável. Porque do nada que era a 

região, no momento em que o Presidente Vargas o criou, aqui se encontra uma 

demonstração de vitalidade que reconforta. Há vida, trabalho, energia e, mais 

que isso, uma esplêndida lição de brasilidade. [...]. Conheço a minha a minha 

pátria em tôda a sua extensão. Em nenhuma, no entanto, se me deparou 

processo mais adiantado. Acho mesmo que quem combater a existência dos 

Territórios deve visitar o Amapá porque, seguramente, sairá convertido. [...]”. 

I. Título: “Nota-se na gente que trabalha no território um 
acentuado amor à terra e à obra que realiza.” 

     Autor: Vespasiano Martins – Senador da República. 
     Publicação: Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1954. 

“Sinto-me satisfeito em ter vindo conhecer o Território Federal do 

Amapá. Toma-se um banho de brasilidade e otimismo em verificar-se o que tem 

aqui feito e o que pretende realizar. 

Nota-se na gente que trabalha no Território um acentuado amor à 

terra e à obra que realiza [...]. 

Há sinceridade nos que aqui labutam, um motivo pelo qual todo bom 

brasileiro deve aplaudir o esfôrço que aqui se faz, a fim de tornar p Brasil sempre 

maior. Sempre mais feliz”. 

 

J. Título: “Amapá, em busca de um glorioso destino.” 
     Autor: Fernando Ferrari – Deputado Federal pelo Rio Grande do 

Sul. 
     Publicação: Jornal Amapá, 28 de janeiro de 1954. 

“Aos homens e à terra de Macapá, meu preito de admiração pelo 

muito que têm pelo progresso do Norte. Que êsse notável espírito de fé continue 

iluminando os brasileiros filhos de Amapá, em busca de um glorioso destino”. 

K. Título: “Como católico acredito em milagre de Deus. Mas aqui, 
nesta terra admirável, o que vemos é o milagre feito pelo homem.” 

     Autor: Amaral Fontoura – Sociólogo. 
     Publicação: Jornal Amapá, 17 de julho de 1955. 

“Como católico acredito em milagres de Deus. Mas aqui, nesta terra 

admirável, o que vemos é o milagre feito pelo homem. O milagre no Amapá está 
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sempre presente aos nossos olhos. Mas em vez de cair do céu, êle brota da 

terra, arrancado pelo Govêrno e pelo povo do Amapá. Com efeito, milagre é essa 

população de Macapá, que passou de 1.000 habitantes em 1944 para 16 mil em 

1954. Milagroso é êsse aumento da população do Território, que de 25 mil 

duplicou em 10 anos. Mas o que julgo mais expressivo ainda não é o aumento 

da massa humana e sim do trabalho humano porque crescimento de população 

não significa obrigatoriamente progresso. [...] 

É pela riqueza econômica e cultural de uma sociedade que se mede 

o seu progresso, nestes dois setores o território é impressionante. 740 

quilômetros de estradas construídos em 10 anos constituem um verdadeiro 

“record” na Amazônia. Quanto ao crescimento de escolas, alunos e professores, 

constitui “record” não apenas na Amazônia, mas em relação a todo Brasil. Com 

efeito, não conheço no Brasil inteiro, nenhum estado que construa uma escola 

de 40 em 40 dias e cuja população escolar tenha crescido 23 vêzes em 10 anos. 

Existe aqui, por tôda parte uma grande sêde de cultura: Os 

funcionários do Govêrno, homens feitos, já chefes de família, não tem pêjo em 

frequentar o ginásio e se sentarem nos bancos escolares. [...] 

Outra cousa absolutamente notável no Amapá é o trabalho da 

ICOMI37. Ela é um exemplo de grande valor para o nosso país, do poder da 

iniciativa privada. Num país em que tudo se espera do Govêrno como é o Brasil, 

a obra da ICOMI, absolutamente particular, apresenta um extraordinário valor 

não apenas econômico, mas também político, no bom sentido da palavra. [...].  

Eu comecei falando nos milagres do Amapá. Ora, todo milagre é feito 

por alguém, por um taumaturgo, como se diz em linguagem religiosa, ou, como 

diz o povo, por um milagreiro. Aqui no Amapá, o milagreiro, o taumaturgo é o 

governador Janary Nune.[...]”  

 

L. Título: “Daqui levo histórias que colhi nas fontes puras da 
inspiração” 

  Autor: Nadir Rodrigues – Jornalista do “Jornal do Comércio” (RJ). 
     Publicação: Jornal Amapá, 02 de novembro de 1957. 

“A Amazônia é um mistério e até se possa desvendá-la inteiramente 

decorrerão anos ou séculos. A pororoca é como uma lenda furiosa, que não se 

sabe bem o que é, exceto que é impiedosa e, na natureza, é um dos mais altos 

diretrizes ao homem. Daqui levo histórias, que colhi nas fontes puras as 

inspirações e de depoimentos populares. Voltando ao Rio tentarei contá-los. Só 

não sei é se me acreditarão. 

                                                             
37 ICOMI (Indústria e Comércio de Minérios S.A) – uma empresa brasileira de médio porte, com 
sede em Minas Gerais, que em 1947 recebeu a concessão do governo federal para pesquisar e 
para explorar por 50 anos o manganês, no recém-criado Território Federal do Amapá, mediante 
o pagamento de royalties de 4,5% sobre a tonelada do minério exportado.  Em 1950 associou-

se a empresa multinacional norte americana  Bethlehem Steel. Ressalta-se que o Amapá a partir 

de 1950, foi por 40 anos o maior produtor de manganês do Brasil. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bethlehem_Steel
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Fico devendo um depoimento sôbre esta terra de gigantes para época 

e ocasião mais propícias. 

Por enquanto, levo a impressão dos amplos e infindos horizontes do 

rio-mar e a saudade imensa dos olhos das morenas.” 

 

M. Título: “Quem visita o Território Federal do Amapá não pode 
ficar insensível a evidência de que aqui se constitui uma civilização nova ” 

     Autor: Nancy Guimarães de Carvalho – Jornalista de “Gazeta de 
Notícias” (RJ). 

     Publicação: Jornal Amapá, 02 de novembro 1957. 

“Quem visita o Território Federal do Amapá não pode ficar insensível 

a evidência de que aqui se constitui uma civilização nova, a golpes de energia, 

de entusiasmo e de fé nas possibilidades do brasileiro. Êsse espírito contagia o 

visitante e o converte em um entusiasta admirador dos pioneiros que assumiram 

a liderança dessa luta. [...].” 

N. Título: “O Amapá prova que numa fronteira despovoada e 
selvagem pode brotar uma civilização” 

     Autor: Sócratis Bonfim – empresário amazonense. 
     Publicação: Jornal Amapá, 29 de julho de 1957. 

“Visitar o Amapá é reforçar nossa crença no futuro do Brasil. Não do 

Brasil litorâneo, urbanizado e comodista, concentrado em uma política 

mesquinha de quintal, doente das enfermidades da riqueza e de uma super-

civilização artificial e receiando o interior, com seus perigos e trabalhos, - mas a 

de um Brasil pioneiro, fiel à vocação continental de sua tradição histórica. O 

Amapá prova que numa fronteira despovoada e selvagem pode brotar uma 

civilização quando há homens para construí-la e líderes para comandá-la. Essa 

sociedade destina-se a permanecer, e a mística que arrasta os homens e 

mulheres que a constroem é, provavelmente, o símbolo e o signo da grande 

arrancada nacional pela posse efetiva dos grandes sertões desabitados em 

cujas sobras longínquas jaz, encantado, o futuro dêste País.” 

O. Título: “Vim, vi e fui conquistado” 

  Autor: Daniel F. Resende – Militar americano. 
Publicação: Jornal Amapá, 28 de outubro de 1958. 

“I came, I saw and was conquered. The Hospitality excelled all – in 
coming years I am sure all reads will lead te Macapá.” 

Tradução: 
“Vim, vi e fui conquistado. A hospitalidade excedeu a tudo. Em 

próximos anos, estou certo, tôdas as estradas conduzirão à Macapá.” 
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P. Título: “Viagem à Amazônia” 
     Autora: Raquel de Queiroz – Poeta. 
     Publicação: Jornal Amapá, 22 de maio de 1965. 

“A cidade de Macapá, capital do Território tem um encanto tranquilo. 
O velho forte, que é talvez o mais bonito entre os antigos fortes portugueses que 
vi em todo o Brasil – muito bem tratado e prudentemente conservado – dá a 
cidade modesta um ar de ancianidade fidalga. Do alto dos paredões, junto aos 
canhões que aquentam ao sol – canhões de mais de dois séculos, alguns 
ornados com a flor-de-lis dos Luíses, tomados que foram nas guerras dos 
franceses – vê-se o rio imenso, lá embaixo, o verdadeiro mar-dulce que 
assombrou os primeiros navegadores. Na cidade, o povo trabalha, govêrno 
trabalha, todo mundo trabalha. A atividade é grande. Restaurar o estragado, 
concluir o iniciado, inventar o necessário. O govêrno funciona numas casas 
modestas, que o povo chama afetuosamente de palácio e cujo luxo único é a 
vista sobre o rio. Há, contudo, um palácio de verdade; mas êsse palácio foi 
transformado em hospital, que disso tinham mais precisão, opina o governador. 

A gente de Macapá é extremamente hospitaleira. Deram-nos uma 
festa que tão cedo não esqueço. Louvemos a preciosa cozinha regional, tão 
diferente da do resto do Brasil. Casquinha de mussuã, tartarugada, pato-ao-
tucupi, unhas de carangueijo – cada coisa é uma delícia. E as frutas locais, de 
gôsto forte e cheiro de flor. [...] 

. E – êste Brasil é mesmo prodigioso! – no remate da festa, 
apresentou-se uma escola de samba, novidade recente no Amapá. Eram de ver 
os passistas infernais, e a bateria legalíssima. O mágico que fêz isso é um pintor 
primitivo que se assina Peixe; fantasiado a Luís XIV, é o responsável pela 
aclimação da escola de samba àquelas intitudes equatoriais, a qual pelo visto, 
pegou de galho, e pegou bem. E se até escola de samba dá bem no Amapá, que 
mais não dará? Ah, é a história de sempre: - Plantem! Plantem, que, plantando, 
dá!” 

 

Portanto, nesses discursos construídos por sujeitos sociais das mais 

diversas regiões do país, percebe-se uma certa estratégia para comprovar-se o 

progresso e “civilidade” que chegava ao Território Federal do Amapá, 

contrapondo-se a uma imagem de “terra inóspita”, de insalubridades e pestes, 

que era bastante difundida principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Na defesa 

do progresso e de tal “civilidade”, buscava-se garantir, mesmo que só nos 

discursos, o espaço do Amapá dentro do cenário nacional. 

Desse modo, pode-se afirmar que um dos principais objetivos desses 

discursos sobre o Território Federal do Amapá é ligar memória coletiva à 

consciência histórica da região, ou seja, enunciadores de uma representação 

identitária própria, visto que: 

A autoridade que funda a eficácia performativa do discurso é um 
percipi, um ser conhecido e reconhecido, que permite impor um 
perciperi, ou melhor, de se impor como se estivesse impondo 
oficialmente, perante todos e em nome de todos, o consenso sobre o 
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sentido do mundo social que funda o senso comum [...]. A eficácia do 
discurso performativo que pretende fazer acontecer o que enuncia no 
próprio ato de enunciá-lo é proporcional à autoridade daquele que o 
enuncia. (BOURDIEU, 1996, p. 82-111) 
 

Assim, se é dada a esses sujeitos históricos a autoridade de enunciar 

o Amapá e sendo ele uma presença performativa, então, não se trata de uma 

construção, mas de demonstração. Eles, enquanto narradores “autorizados”, 

conseguiram alcançar o sentido do tempo histórico do Amapá e o apresentam a 

sociedade que, pela autoridade enunciativa, o reconhece, já que, de acordo 

Bourdieu (1996, p. 91): “A especificidade do discurso de autoridade [...] reside 

no fato de que não basta que ele seja compreendido [...], é preciso que ele seja 

reconhecido enquanto tal para que possa exercer seu efeito próprio”. 

Portanto, por esses discursos, incentivava-se a vinda do imigrante 

para ajudar a difundir uma “civilidade” no Amapá, região que pelo olhar dos 

enunciadores, estava “ávida” para ser ocupada e desenvolvida. Essa migração, 

de fato vai ocorrer no Amapá, e em grande volume, como veremos em outro 

capítulo desse trabalho. 
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CAPÍTULO II – O SURGIMENTO DA IMPRENSA NO BRASIL E NA 

AMAZÔNIA 

  

2.1 – Os primeiros jornais impressos no Brasil 

  

A imprensa se iniciou no Brasil de forma definitiva, somente a partir 

de 1808, com criação da chamada Impressão Régia, no Rio de Janeiro. Isso 

aconteceu 308 anos após a descoberta do Brasil, visto que, até então, Portugal 

não permitia a instalação da imprensa na Colônia. Tal ato representa de certo 

modo uma espécie de “nova certidão de nascimento” para o Brasil pois conforme 

Martins; De Luca (2011): 

A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a 
outra. Amadurecem juntas. Os primeiros periódicos iriam assistir à 
transformação da Colônia em Império e participar intensamente do 
processo. A imprensa é, a um só tempo, objeto e sujeito da história 
brasileira. Tem certidão de nascimento lavrada em 1808, mas também 
é veículo para a reconstrução do passado. (MARTINS; DE LUCA, 
2011, p. 8) 
 

Nesse mesmo ano de 1808 surge Correio Braziliense ou Armazem 

Literario (1808 - 822), editado em Londres por José Hipólito da Costa, visto que 

a censura prévia não permitia publicá-lo no Brasil. O referido jornal já expressava 

ampla articulação política apresentando críticas ao governo (Corte Portuguesa) 

instalado no Rio de Janeiro bem como contribuía para a formação de uma 

consciência nacional.  Segundo Lima (2006, p. 177) “é no Correio que devemos 

ir buscar o mais seguro esteio de um juízo franco sobre a administração e justiça 

no Brasil em tempos d’ El-Rei Dom João VI”.  
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Figura 17 - Capa da primeira edição do jornal Correio Braziliense (1808). 

 
Fonte: História da Imprensa no Brasil (2011). 

 

Vale destacar também no mesmo período (1808 -1822), o surgimento 

do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro, editado no Brasil depois da chegada da 

Corte e da família real portuguesa que dentre outros atos instala a Imprensa 

Régia. O referido jornal é considerado como um jornal oficial, redigido 

inicialmente por Frei Tibúrcio José da Rocha tinha como sua principal função:  

Divulgar as notícias, com pouca ou nenhuma opinião, e sem muita 
preocupação em dar destaque a temas como economia, literatura ou 
artes, embora não estivessem totalmente ausentes... Um dos atrativos 
da Gazeta eram os anúncios. Vendiam-se escravos, navios, cavalos, 
fazendas, livros, jornais importados, carruagens inglesas, tecidos e 
vestidos avariados durante a viagem no navio” (MOLINA, 2015, p. 115) 
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Figura 18 - Página da primeira edição do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro (1808). 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Biblioteca Nacional. 
 

Apesar da notória dicotomia oposição/situação, existiam pontos 

comuns entre os dois referidos jornais, um deles aponta que ambos defendiam 

a forma de governo existente (monarquia), a mesma dinastia (Bragança), bem 

como defendiam “o projeto de união luso-brasileira e comungavam o repúdio às 

ideias de revolução e ruptura, padronizado pela crítica comum à Revolução 

Francesa e a sua memória histórica durante a Restauração” (MOREL, 2011, p. 

31). 

Para além das questões de cunho ideológico, tanto O Correio 

Braziliense quanto a Gazeta do Rio de Janeiro contribuíram de forma significativa 

para o conhecimento do período inicial da imprensa brasileira, mas sem deixar 

de se reconhecer que:  

Nos raros momentos em que se tematizava o Brasil, tratava-se mais 
de um discurso sobre o Brasil e não de um discurso jornalístico 
brasileiro propriamente dito. Por ser assim, esse discurso jornalístico 
se insere no fluxo de um imaginário europeu que vem se organizando 
desde a descoberta do Novo Mundo. Este falar sobre o Brasil a partir 
de jornais passa a integrar, e ao mesmo tempo divulgar, o conjunto de 
discursos (literários, etnológicos, políticos, religiosos etc.) que desde o 
século XVI vem produzindo sentidos, instaurando memória. 
(ORLANDI, 1993, p. 32) 
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Desse modo, marcada pelo oficialismo e pela oposição, a imprensa 

brasileira viveu assim os primeiros anos. Durante o Brasil Colônia apareceram 

no país mais de 50 jornais, a maioria de duração efêmera. A censura, que 

começara com a Imprensa Régia, acabou em 1821, e com a liberdade de 

imprensa, surgiram vários jornais no Brasil sendo que boa parte desses 

periódicos procurava mobilizar a opinião da Colônia contra a dominação 

portuguesa. Assim, o jornal impresso vai se espalhando por outras regiões do 

país e chega na Amazônia. 

 

 

2.2 – Os primeiros jornais impressos na Amazônia   

 

A história da imprensa na Amazônia assim como em grande parte do 

Brasil também é marcada inicialmente pela ampla divulgação das atividades do 

Brasil Colônia-Império-República e em particular pelo (re)conhecimento e 

divulgação da região no cenário nacional.  

A editoração dos primeiros jornais na Amazônia contou com 

tecnologia importada da Europa, a condição para chegada de tal tecnologia deu-

se principalmente pela inserção da região no mercado econômico internacional, 

em função do áureo ciclo da borracha na região (segunda metade do século XIX 

e início do século XX), com a oferta do produto especialmente para os países da 

Europa. Nesse contexto as duas maiores cidades da região, Belém e Manaus se 

destacavam, pois incorporavam-se na era da modernidade e ao modelo de 

urbanização europeia, vivenciando uma espécie de Belle Époque que se 

espalhava em outras grandes cidades do Brasil da época.  

Essa base econômica proporciona as condições também para o 

desenvolvimento da imprensa na região, especialmente nas cidades de Belém e 

Manaus que instalam suas imprensas oficiais. Esse acontecimento pode ser 

considerando como um “período de transição entre a imprensa episódica, 

quixotesca, aventureira e heroica para uma postura mais empresarial” 

(FERREIRA, 2005, p. 4), principalmente nas cidades mencionadas, onde surgem 

e vão se consolidando os primeiros grandes jornais da Amazônia. Conforme 

Eleutério (2011) é nesse período de transformações que:  
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A imprensa conheceu múltiplos processos de inovação tecnológica que 
permitiram o uso de ilustração diversificada – charge, caricatura, 
fotografia –, assim como aumento de tiragens, melhor qualidade de 
impressão, menor custo do impresso, propiciando o ensaio da 
comunicação de massa. (...) A imprensa tornava-se grande empresa, 
otimizada pela conjuntura favorável, que encontrou no periodismo o 
ensaio ideal para novas relações de mercado do setor. (ELEUTÉRIO, 
2011, p. 84) 
 

A inauguração propriamente dita da imprensa na Amazônia deu-se 

com o surgimento da Gazeta do Pará em 1821 (organizado e publicado em 

Lisboa) sendo o primeiro jornal a circular na região. A referida data é também 

um marco histórico no Brasil, visto que estabelece um período de livre expressão 

das ideias por força de um decreto de D. Pedro I, que põe fim à censura prévia 

aos impressos38. A partir disso surgem alguns jornais de caráter político, que 

mesmo não sendo de grande duração, influenciaram um considerável número 

de pessoas. Porém vale ressaltar que apesar de fundados sob tutela da 

liberdade e com recursos privados, os periódicos da região Amazônica bem 

pouco se diferenciaram da Imprensa Régia, ou seja, funcionavam como porta-

vozes da gestão oficial, como é o caso da Gazeta do Pará. Fora algumas notas 

do comércio, noticiava somente os fatos considerados importantes, da vida 

social de pessoas influentes e prioritariamente da Corte portuguesa.  

Em 22 de maio de 1822 surge o primeiro jornal impresso no Pará, O 

Paraense, de acordo com Ferreira (2005, p. 3), “o prelo que imprimia o referido 

jornal foi adquirido em Lisboa por Felipe Alberto Patroni dentre outros, e 

representava o início da fase da tecnologia europeia que chegava à Amazônia”.  

 O Paraense, durante muito tempo foi apontado como o marco da 

imprensa livre da Amazônia, visto que já apresentava ideias de liberdade política 

e de imprensa. O referido jornal marcava a sua especificidade principalmente por 

apresentar constantemente críticas à monarquia e aos que “bajulavam” os 

representantes portugueses e ao mesmo tempo que incitava a população a lutar 

contra o despotismo. Conforme Molina (2015, p. 337) o referido jornal publicava 

o símbolo do Reino Unido de Brasil e Portugal e “divulgava os atos oficiais, mas 

com seu tom liberal, linguagem exaltada e ataques à Junta do Governo na 

                                                             
38 Decreto datado de 2 de março de 1821 que suspendia provisoriamente a censura prévia para 
a imprensa em geral. A partir daí, pode se considerar que a liberdade de imprensa estaria 
instalada no Brasil. 
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Província alarmou as autoridades portuguesas. Patroni foi preso e enviado a 

Portugal”.  

O Paraense é fundamental para a história da imprensa na Amazônia, 

pois destacava constantemente a relação conflituosa entre política e mídia 

impressa desde seus primeiros momentos. 

Figura 19 – Página do jornal O Paraense (1822). 

 
Fonte: Arquivo Público do Pará. 

 

No Amazonas o destaque é para o Jornal do Commercio, fundado em 

Manaus por J. Rocha dos Santos em 1904, é considerado o periódico mais 

antigo que ainda está em circulação na Amazônia. Na época o jornal trazia como 

uma marca distintiva um estilo combativo, caracterizado pelas notícias de 

oposição ao governo do recém-criado Estado do Amazonas. 
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Figura 20 – Página do Jornal do Commercio (1904). 

  
Fonte: Biblioteca Nacional. 

 

No Acre surgiram em 1907 e 1910 respectivamente os jornais O Acre 

e Folha do Acre, o primeiro era editado quinzenalmente e tinha o apoio da 

maçonaria, desse modo o jornal era ajustado com os ideais de liberdade da 

maçonaria, porém conforme Mendes (2008, p. 28) apesar de serem ex-

combatentes da Revolução Acreana39, “eram regidos por um sentimento de 

dever e fidelidade ao governo federal. Logo se colocaram publicamente em 

contraposição aos partidários da autonomia imediata do Acre e da criação de um 

Estado independente”, e mesmo tendo como o slogan: “Órgão dos interesses 

acreanos”, o jornal O Acre não apresentava em suas páginas os problemas 

fundamentais dos extratores do látex, “como a exploração da mão-de-obra, as 

condições desumanas de trabalho e habitação, as doenças que os afligiam, a 

constante exposição às feras, somados ao desamparo por parte das 

autoridades” (MENDES, 2008, p. 29). 

                                                             
39 Conflito armado entre Brasil e Bolívia (1899 a 1903), pela posse da região do hoje Estado do 
Acre (Já mencionado). 
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Quanto ao jornal Folha do Acre apresentava-se como uma espécie de 

“porta voz” das aspirações dos habitantes do Acre, assim sendo primou pela 

informação das mais variadas notícias sobre a região, como se observa já nas 

primeiras edições. 

    Figura 21 - Página do jornal Folha do Acre (1910). 

Fonte: Biblioteca Nacional. 

 

Em Rondônia, os primeiros jornais foram impressos na língua inglesa 

em função do grande número de estrangeiros que foram trabalhar na construção 

da estrada de ferro Madeira-Mamoré40. Segundo Ferreira (2005), esses jornais 

surgiram em função do grande contingente de estrangeiros, dentre outros 

americanos, ingleses, italianos, que prestavam serviços na construção da 

referida ferrovia e que “moravam no acampamento montado pela empresa 

americana Madeira Mamoré Railway Company, para esse fim, inclusive foi a 

                                                             
40 Ferrovia de 364 quilômetros, que ligava Porto Velho à Guajará-Mirim, na fronteira com a 

Bolívia.  
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referida empresa responsável pela fundação da cidade de Porto Velho” 

(FERREIRA, 2005, p. 3). Ainda conforme o mesmo autor, da própria impressora 

de documentos da empresa “eram feitos os jornais que publicavam poemas dos 

estrangeiros saudosos de suas origens” (FERREIRA, 2005, p. 3). Entre esses 

periódicos estão o “The Porto Velho Times” e o “The Porto Velho Marconigran”, 

ambos impressos totalmente em inglês. 

Figura 22 - Página do jornal The Porto Velho Times (1909). 

 
Fonte: Esron Meneses. 

 
Contudo há que se destacar o surgimento do jornal Alto Madeira 

fundado em 1917 tendo como uma das suas principais características a 

valorização da notícia de cunho regional. O jornal fez parte das etapas históricas 

de Rondônia desde a época do então Território Federal do Guaporé, 

posteriormente o Território Federal de Rondônia e, hoje, o Estado de Rondônia. 
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 Figura 23 – Primeira edição do jornal Alto Madeira (1917). 

 
Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Rondônia. 

 

Em Roraima é relevante informar que os primeiros jornais em 

circulação, foram os periódicos do Estado do Amazonas e chegavam às vezes 

com uma semana de atraso na cidade, ou seja, as pessoas liam jornais com 

notícias velhas, a única maneira disso acabar era produzir um jornal de Roraima, 

mesmo que fosse manuscritos, como de fato aconteceu com o surgimento dos 

jornais Caniço (1905) e O Tacutu (1907). O primeiro jornal impresso surgiu em 

1914, o Rio Branco que, de acordo com Lima (2001):  

Esse periódico trazia como slogan o sub-título Jornal independente. O 

seu primeiro número media 19 cm por 29 cm. Era um jornal semanário, 
vendido por quinhentos réis. Seus proprietários foram Alfredo do 
Carmo Ribeiro e o prof. Diomedes Pinto Souto Maior. A partir do 
segundo número, o jornal passa a circular com um novo tamanho e 
nome: medindo 25,5cm por 35,5cm, sendo o título agora, O Rio Branco 
e sub-título: Orgam Hebdomadário, Literário, Noticioso e Comercial. 
Esse periódico foi o primeiro de iniciativa privada contendo uma linha 
editorial de informações sobre a região; viagens, chegadas de pessoas 
importantes; artigos históricos, anúncios, coluna social e muitos outros 
artigos distribuídos nas quatro páginas, circulando num único caderno. 
(LIMA, 2001, p. 22) 
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Outro jornal que marcou a época inicial da imprensa periódica em 

Roraima foi o Jornal do Rio Branco, que circulou mensalmente no período de 

1916-1919, também impresso em Roraima, tinha como subtítulo “Órgão mensal 

dos interesses dos moradores do Rio Branco”. Segundo Cruz (1998), o referido 

jornal era dirigido pelo Bispo da Prelazia do Rio Branco, Gerardo Van Caloen, da 

congregação Beneditina e pelo juiz de Direito de Boa Vista, Arthur Virgílio de 

Carmo Ribeiro.  

  

Figura 24 – Página do Jornal do Rio Branco. 

 
Fonte: Acervo do Núcleo de Pesquisa Semiótica da Amazônia. 

 

Munaro e Zouein (2014) afirmam que o Jornal do Rio Branco, 

seguindo características de uma catequese, apresentava uma proposta 

civilizadora o que significava: 

Colocar os habitantes de Boa Vista em conexão uns com os outros e, 
mais importante, com o país que o Governo Republicano estava 
criando. Isso dizia respeito a ter em mente alguns requisitos 
civilizatórios capazes de organizar toda a atividade do tipógrafo: a 
busca pela inserção harmônica e racional da religião católica no 
cotidiano boa-vistense, a organização social baseada na urbanidade, 
a moralização e desenvolvimento de costumes sociáveis e 
monogâmicos, o estabelecimento de conexão de identidade com o 



101 
 

resto do país e o desenvolvimento de políticas educacionais de maior 
alcance. (Munaro e Zouein, 2014, p. 248) 

 

Desse modo, os periódicos iniciais de Roraima também seguem os 

aspectos mais gerais dos primeiros jornais impressos na Amazônia como: 

valorizar as ocupações e desenvolvimento da região, diminuir o isolamento 

buscando maior projeção no país.  

Assim, se a imprensa no Brasil começa a ganhar maior consistência 

a partir do Império e tendo a cidade do Rio de Janeiro como o grande centro 

inicial da imprensa periódica, outros locais como a Amazônia também criaram 

suas publicações que aos poucos foram se consolidando e a partir de então a 

região começou a viver um movimento histórico permeado de acontecimentos 

no qual a imprensa está inserida. Morel (2005, p. 41) afirma que “os jornais do 

período inicial se constituíram, em alguns casos, através de várias redes de 

sociabilidade, dentro das condições da época, formadas no Brasil recém-

independente que buscava se constituir em nação”.  

Essa sociabilidade através imprensa periódica pode ser considerada:  

Um palpável agente histórico, com sua materialidade no papel 
impresso e efetiva força simbólica das palavras que fazia circular, bem 
como dos agentes que a produziam e dos leitores/ouvintes que de 
alguma forma eram receptores e também retransmissores de seus 
conteúdos. (MOREL, 2015, p. 41) 
 

Como se vê, contextualizar o surgimento da imprensa na Amazônia a 

partir de 1821 significa também remontar, contextualizar a história da região a 

uma maior integração ao país, bem como possibilita uma diversidade de estudos, 

visto que as fontes periódicas nos permitem inúmeras abordagens. De fato, a 

realidade pode ser vista nas páginas dos jornais, mas as notícias:  

Não podem ser vistas como emergindo naturalmente dos 
acontecimentos do mundo real; as notícias acontecem na conjunção 
de acontecimentos e de textos [de relações]. Enquanto o 
acontecimento cria a notícia, a notícia também cria o acontecimento. 
(TRAQUINA, 1993, p. 168) 
  

Argumenta ainda o referido autor que, a realidade não pode ficar 

restrita ao que é divulgado, visto que esta é maior que as histórias contadas nas 

páginas dos jornais, no entanto são essas histórias que nos ajudam a entender 

a situação que nos rodeia e a dar sentido a ela. 

Portanto, os jornais podem ser considerados, ao mesmo tempo, uma 

testemunha da história e um agente participativo na configuração da própria 
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história, visto que, de acordo com Sodré (1999) os jornais impressos (e os outros 

meios de comunicação) não só “informam”, como também “opinam”, é o que se 

observa nas posturas políticas dos periódicos amazônicos e brasileiros de uma 

forma geral. Nesse sentido, Morel (2011, p. 26) ressalta que a imprensa, “longe 

de ser um papel sagrado, marcava e era marcada por vozes, gestos e palavras”, 

o que de fato ocorre desde os seus primeiros passos. 

 

 

2.3 – A imprensa no Amapá 

 

No Amapá, o cenário no qual a atividade de imprensa foi criada se 

aproxima muito de como funcionou os primeiros serviços tipográficos em outros 

espaços da Amazônia, e que, de certo modo, aproxima-se das condições em 

que também funcionou inicialmente a imprensa nacional, especialmente no que 

diz respeito aos homens mais “letrados” a quem lhes foram dadas prerrogativas 

de tradutores, intérpretes e porta-vozes das ideias daqueles que estavam no 

poder, nesse sentido, Morel (2011) aponta que: 

A imprensa constituiu-se como formuladora de projetos de nação 
distintos entre si (apesar das convergências) e de uma cena pública 
cada vez mais complexa, na qual emergiam atores políticos 
diferenciados. Permeiam as páginas dos jornais como protagonistas: 
soldados, oficiais de média patente, lavradores arrendatários, 
profissionais liberais, clero regular e secular, camadas pobres urbanas 
livres, homens negros, pardos e brancos, além da presença nítida das 
mulheres na cena pública, como leitoras ativas. (MOREL, 2011, p. 42) 

 
As atividades tipográficas e a veiculação de jornais no Amapá são 

anteriores a seu desmembramento do estado do Pará, com a criação do território 

federal, em 1943. O primeiro jornal a circular no Amapá foi o Pinsonia, em 1895 

por iniciativa de Joaquim Francisco de Mendonça Junior e de José Antonio de 

Siqueira. O nome do periódico está relacionado a uma homenagem prestada ao 

navegador espanhol Vicente Yánes Pinzón, descobridor da foz do Rio 

Amazonas, em 1500.  

O Pinsonia era impresso no formato tabloide, com circulação 

semanal. Ressalte-se que suas primeiras edições não foram feitas no Amapá, 

mas em Belém. Em 1897 chegam a Macapá máquinas alemãs para a impressão 

do referido jornal. 
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Figura 25 – Página do jornal Pinsonia (1899). 

 
Fonte: Acervo da Biblioteca Pública de Macapá. 

 
Durante o período de circulação o jornal Pinsonia evidenciou em sua 

publicação referências à região Amazônica e as questões relacionadas ao 

cenário da cidade de Macapá. Desse modo os textos vão aos poucos ocupando 

espaço no jornal e os assuntos locais e regionais tornaram-se relevantes, mesmo 

assim, sua duração não passou de quatro anos. 
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2. 4 - O jornal impresso como fonte de pesquisa: algumas considerações 

 

As transformações conhecidas por algumas 
capitais brasileiras nas décadas iniciais do 
século XX foram, em várias investigações, 
perscrutadas por intermédio da imprensa. 
(DE LUCA, 2005, p. 120) 

 

Os jornais do início do século XX no Brasil, são fontes privilegiadas 

para o estudo dos novos costumes e dos novos espaços de sociabilização, 

advindos com o desenvolvimento urbano. 

Conforme De Luca (2005), com a ampliação do campo de atuação do 

historiador, mediante o surgimento de novas temáticas e com novos significados 

para a concepção de documento histórico, passou-se a priorizar outras fontes, 

dentre as quais os jornais. Essa inovação, que começara com a Escola dos 

Annales41, foi se expandido ao longo do século XX, em virtude principalmente 

das transformações teóricas que se processaram no campo do conhecimento 

histórico. Mas, vale salientar que, de acordo com a referida autora, a crítica feita, 

ainda em 1930, pelos Annales, não “implicou o reconhecimento imediato das 

potencialidades da imprensa, que continuou relegada a uma espécie de limbo” 

(2005, p.112).  

Em relação ao processo de expansão do campo temático do 

historiador:  

A face mais evidente do processo de alargamento do campo de 
preocupação dos historiadores foi a renovação temática, 
imediatamente perceptível pelo título das pesquisas, que incluíam o 

                                                             
41 A Escola dos Annales foi um movimento de renovação da historiografia iniciado na França do 
final da década de 1920, com a fundação, por Marc Bloch e Lucien Febvre, da revista Anais de 
História Econômica e Social. Os referidos historiadores, inicialmente periféricos na academia 
francesa e que reuniram em torno de si pesquisadores de outras áreas das ciências humanas, 
propunham uma escrita da história que privilegiasse o econômico e o social em detrimento do 
político. A revista tornou-se um movimento de vanguarda na renovação do método de 
investigação histórica, divulgando, entre outras coisas, a concepção de uma história total que 
fosse desenvolvida a partir de uma problemática (história problema) e que utilizasse 
interdisciplinaridade como estratégia importante para se chegar ao conhecimento histórico. A 
reflexão sobre o caráter das fontes históricas também é outra contribuição da escola, a partir 
dela o conceito de documento histórico será relativizado, no que tange a ideia de verdade e 
neutralidade, e enriquecido a partir da incorporação de novas formas de fontes históricas, além 
da escrita. Foram três gerações da Escola dos Annales com destaques para Marc Bloch e Lucien 
Febvre (1ª geração); Fernand Braudel (2ª geração) e Jacques Le Goff (3ª geração). (Fonte: A 
Escola dos Annales, 1929 – 1989: A Revolução Francesa da Historiografia. UNESP. São Paulo, 
1992) 
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inconsciente, o mito, as mentalidades, as práticas culinárias, o corpo, 
as festas, os filmes, os jovens e as crianças, as mulheres, aspectos do 
cotidiano, enfim uma miríade de questões antes ausentes do território 
da História. Outras menos visíveis, apesar de talvez mais profundos, 
apontavam para a “passagem de um paradigma em que a análise 
macroeconômica era primordial para uma História que focaliza os 
sistemas culturais”, a fragmentação da disciplina, o esmaecer do 
projeto de uma História total e o interesse crescente pelo episódio e 
pelas diferenças (DE LUCA, 2005, p. 113). 
 

Capelato (1988, p. 13) afirma ser a imprensa, e, particular os jornais 

impressos, um manancial dos mais férteis para o conhecimento do passado, pois 

“possibilita ao historiador acompanhar o percurso dos homens através dos 

tempos”. A autora remete tais questões, principalmente por levar em 

consideração o fato de que o jornal é uma das principais fontes de informação 

histórica e, assim, deve merecer atenção dos pesquisadores, visto que o jornal: 

É uma verdadeira mina de conhecimento: fonte de sua própria história 
e das situações mais diversas; meio de expressão de ideias e depósito 
de cultura. Nele encontramos dados sobre as sociedades, seus usos e 
costumes, informes sobre questões econômicas. (CAPELATO, 1988, 
p. 21) 

Outra autora que faz um estudo dos periódicos como fonte de 

pesquisa é Tania Regina De Luca (2005), para ela “até a década de 70 eram 

raros os trabalhos que se valiam de jornais e revistas como fonte para o 

conhecimento da História no Brasil” (DE LUCA, 2005, p. 111). Argumenta que 

no período citado, os periódicos, e o jornal em particular, eram considerados, até 

então, como fontes não confiáveis, pois não teriam o critério de neutralidade, 

objetividade e mesmo de credibilidade, requisitos considerados básicos para que 

um documento fosse alçado à categoria de objeto de estudo pelo historiador. 

Observa ainda a referida autora, que os jornais eram avaliados como 

enciclopédias do cotidiano (dando ênfase ao tom depreciativo que o termo pode 

assumir) e que “continham registros fragmentários do presente, realizados no 

influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez de permitirem captar o 

ocorrido, dele forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas” (DE LUCA, 

2005, p. 112). 

Para Burke (2008), é com a renovação de temas e procedimentos 

metodológicos, advinda da redescoberta da história cultural, particularmente a 

partir dos anos de 1970, que se observa a valorização e mesmo incorporação de 

novas fontes, tais como os periódicos, até então desprezados, e que passa 

assim a ser considerada como documento. Com tal valorização, é atribuído aos 
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periódicos um espaço de credibilidade entre os historiadores e um lugar 

privilegiado como fonte de conhecimento do passado, visto que “as atividades 

de ler e escrever sobre o passado estão tão presas ao tempo quanto outras” 

(BURKE, 2008, p. 10). Assim, um terreno comum da história cultural: 

Pode ser descrito como a preocupação com o simbólico e suas 
interpretações. Símbolos, conscientes ou não, podem ser encontrados 
em todos os lugares, da arte à vida cotidiana, mas a abordagem do 
passado em termos de simbolismo é apenas uma entre outras. 
(BURKE, 2008, p. 10) 
 

Le Goff (2003), comenta que a história cultural alcança todo e 

qualquer documento como fonte privilegiada para o conhecimento histórico. O 

próprio conceito de documento sofreu profunda modificação de sentido. A partir 

de meados do século XX o termo ultrapassou o sentido mais normatizado, de 

ser essencialmente um testemunho escrito, para ter um sentido mais amplo, 

“documento escrito, ilustrado, transmitido pelo som, a imagem ou de qualquer 

outra maneira” (LE GOFF, 2003, p. 541). Observa ainda o autor, que a revolução 

documental tende também a promover uma nova unidade de informação: “em 

lugar do fato que conduz ao acontecimento e a uma história linear, a uma 

memória progressiva, ela privilegia o dado, que leva à série e a uma história 

descontínua” (LE GOFF, 2003, p. 543). 

Na análise histórica dos periódicos deve-se considerar que a escritura 

da imprensa periódica apresenta muitas vezes discursos enigmáticos, visto que 

sua narrativa é construída acima de tudo pelos acontecimentos diários e por isso 

deve ser questionada quando criar dúvidas ao pesquisador. 

Desse modo, uma das “vantagens” da leitura dos discursos expressos 

nos jornais parece ser exatamente a que permite acompanhar o movimento das 

ideias que circulam na época pesquisada, sendo uma fonte de inúmeras 

utilidades, como afirma Capelato (1988):  

O confronto das falas, que exprimem ideias e práticas, permite ao 
pesquisador captar, com riqueza de detalhes, o significado da atuação 
de diferentes grupos que se orientam por interesses específicos. [...]. 
Os jornais oferecem vasto material para o estudo da vida cotidiana. Os 
costumes e práticas sociais, o folclore, enfim, todos os aspectos do dia-

a-dia estão registrados em suas páginas (CAPELATO, 1988, p. 34). 

 

Nessa direção Hobsbawm (1995) afirma que a compreensão e a 

análise do presente dependem dos documentos e das publicações oficiais, ou 
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não, que tratam da dinâmica e do desenvolvimento da vida cotidiana e imediata, 

pois:  

À medida que o historiador do século XX se aproxima do presente, fica 
cada vez mais dependente de dois tipos de fonte: a imprensa diária ou 
periódica e os relatórios econômicos periódicos e outras pesquisas, 
compilações estatísticas e outras publicações de governos nacionais e 
instituições internacionais. Nenhuma história das mudanças sociais e 
econômicas ocorridas neste século poderia ser escrita sem essas 

fontes. (HOBSBAWM, 1995, p. 9) 
 

 Aos que alegam dúvidas sobre o valor do jornal de uma determinada 

época como fonte de pesquisa, pelas possíveis interferências das ideologias no 

ato de noticiar, Cavalcante (2002) comenta que: 

De fato, as ideologias perpassam todas as páginas de qualquer jornal. 
Não há como ignorá-las ou fugir delas. Contudo, as ideologias não 
interferem apenas na veiculação de notícias jornalísticas, já que 
integram todo processo de produção e divulgação de ideias, em todos 
os tempos e lugares. O estranho seria, justamente, se os jornais 
fossem isentos ou neutros. Além disso, tais veículos de informação 
acabam por espelhar múltiplas ideologias em confronto porque estão 
sempre a trazer conflitos existentes naquele meio social específico        
onde eles são produzidos. (CAVALCANTE, 2002, p. 4) 
 

Para a referida autora o pesquisador de jornais, deve levar em conta 

alguns aspectos elencados a seguir: 

 O primeiro diz respeito a conclusão do processo de seleção das 

notícias desejadas naquele período que definiu para a sua investigação: 

Deve estar claro, desde o começo da pesquisa, que o valor documental 
de uma notícia é dado pela sua transcrição literal. Sem este 
procedimento, a notícia ou matéria de jornal perde o seu valor 
documental”. O texto tomado em seu conteúdo original é o elemento 
empírico primordial, que legitimará o trabalho analítico ou interpretativo 
do pesquisador. Quando resumida, uma notícia ou uma sequência 
delas terá valor de elemento de composição analítica, servindo para 
ligar acontecimentos considerados de maior relevância no interior de 
uma dada pesquisa social. (CAVALCANTE, 2002, p. 5) 

Assim, a autora recomenda que as notícias consideradas principais 

sejam “copiadas integralmente ou em seus trechos mais importantes, de modo 

que possam, no momento da realização da análise, aparecer como evidências 

empíricas daquilo que está sendo recuperado da história a ser narrada” 

(CAVALCANTE, 2002, p. 5-6).  

O segundo aspecto sugere que para o pesquisador ir adiante em seu 

trabalho:  

Precisará ser capaz de tecer as notícias que selecionou e ordenou, a 
partir da descoberta de um enredo possível que as articule de um modo 
significativo. Nesse sentido, o seu trabalho se assemelha ao de um 
literato, com a diferença de dispor o pesquisador social de um conjunto 
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de elementos empíricos ao qual ele só teve acesso, porque os 
perseguiu de forma obstinada, subordinando a sua busca a eles, 
entregando toda a sua atenção - mesmo sendo eventualmente 
contrariado ou desapontado em seus achados - estando assim 
inteiramente dependente das notícias incrustadas nas páginas de um 
jornal. [...], a empiria da notícia é a matéria-prima de onde parte para 
tecer as redes possíveis de interpretação. Em outras palavras, antes 
de tudo, tenderá o pesquisador a ser fiel ao conteúdo encontrado no 
jornal consultado, não podendo ignorá-lo ou ocultá-lo, ainda que, por 
alguma razão, seja tentado a fazê-lo. (CAVALCANTE, 2002, p. 7).  

 
O terceiro aspecto evidencia que, após a descoberta de um enredo 

possível para relacionar com as notícias selecionadas, “o pesquisador deverá 

demonstrar a pertinência do mesmo, articulando-o em texto claro e convincente, 

em que a interpretação ensaiada precisa ser comprovada a todo momento” 

(CAVALCANTE, 2002, p. 7). É nesse momento que as notícias registradas vão 

ser usadas de modo a despertar interesse e aprovação de seu público leitor. 

O último aspecto salienta que por fazer parte de uma comunidade, 

que em menor ou maior volume conhece sua história, o pesquisador de jornais:  

Nunca se sentirá totalmente livre para criar arbitrariamente o sentido 
de uma cadeia de fatos. Ele sabe que não estará nunca sozinho, 
podendo ser questionado por um testemunho ou interlocutor qualquer, 
até porque, ao indicar as páginas de onde retirou as notícias que 
alimentam, empiricamente, a sua análise, estará também abrindo-as 
para outras pessoas e pesquisadores interessados naquele assunto ou 
a eles relacionados. Assim, a própria fonte eleita como primordial terá 
o papel involuntário de garantir e, simultaneamente, fiscalizar os 
excessos que a interpretação feita pelo pesquisador venha a cometer. 
(CAVALCANTE, 2002, p. 7) 
 

Portanto, o trabalho com jornal como fonte de pesquisa, constitui-se 

em uma das possibilidades de resgatar a participação de determinados grupos 

sociais, em contextos específicos, como é o caso do Amapá, nas páginas 

amareladas do Jornal Amapá. 
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2.5 – Jornal Amapá: exemplo de esforço e abnegação 

 

Jornal não é somente um agente coletivo de 
propaganda, mas também um organizador 
social. (FERREIRA, 1978, p. 88) 

 

O Jornal Amapá foi fundado e começou a circular em 19 de março de 

1945, a data de lançamento do periódico foi festiva, pois coincidiu justamente 

com o dia nacional da imprensa oficial e o dia do santo padroeiro da cidade de 

Macapá, São José. Constituiu-se basicamente como um informativo do governo 

do Território Federal do Amapá, após a sua criação em 1943, mas também servia 

para divulgar notícias do cotidiano amapaense, com maior destaque para a 

capital, Macapá. 

Figura 26 – Acervo do Jornal Amapá (Obras raras) na Biblioteca Pública de Macapá. 

 
Fonte: SOUZA, Manoel. 2010. 
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O Jornal Amapá foi, durante o período de 1945 a 196842, a principal 

mídia impressa do Amapá, de ampla circulação. Apesar de ser também um 

informativo do Território Federal do Amapá, e que de alguma forma refletia a 

orientação sociopolítica do governo, o referido jornal pode ser caracterizado 

também como um periódico de temática livre, com assuntos diversificados, 

apresentando conteúdos informativos, notícias, opiniões e análises, anúncios e 

propagandas. 

Figura 27 – Primeira edição do Jornal Amapá.  

 
Fonte: Jornal Amapá, 19 de março, de 1945. 

 

Desde o primeiro número e na primeira página o jornal já anunciava 

ser um mecanismo não apenas de difusão dos programas do primeiro governo 

                                                             
42 A partir da segunda metade do mês junho de 1968, o Jornal Amapá recebe uma nova estrutura 
de equipamentos e formatação, passa então chamar-se de Jornal Nôvo Amapá. Porém vale 
destacar que há continuidade na numeração das edições do Jornal Amapá, bem como mantém 
as mesmas características da linha editorial. Essa segunda temporalidade do jornal não será 
objeto de estudo neste trabalho, mas poderá ser mencionado de forma pontual. 
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do recém-criado Território Federal do Amapá, mas também um espaço de 

divulgação e afirmação das identidades amapaenses: 

Fazendo circular hoje o primeiro número dêste jornal órgão oficial da 
administração pública. O Govêrno do Território do Amapá alcança um 
novo setôr do programa que se traçou a cumprir. Desde o semanário 
“Pinzonia” editado em Macapá pelo jornalista e político Mendonça 
Junior, o Múcio Javrot da literatura paraense, que esta região não 
dispunha de imprensa, sinal de decadência, o desaparecimento do 
“Pinzonia” nos primeiros anos dêste século bem representou a 
desvalorização econômica local e humana destas terras. [...]. Este 
número do “AMAPÁ” é o marco zero de uma longa marcha que 
encetamos em prol da divulgação e da expansão do porfioso combate 
que se trava pela completa integração do brasileiro em seus legítimos 
domínios. (JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1945) 

 
Conforme o sr. Wilson Pontes de Sena43 (85 anos), nosso informante, 

o Jornal Amapá:  

Nasceu da necessidade de divulgar as ações do governo do Amapá 
logo após a separação do Estado do Pará, com a criação do território 
federal. No início era o único meio eficiente de comunicação de massa 
e cumpriu um importante papel na divulgação do Amapá que, na 
época, era pouco e/ou quase desconhecido no cenário nacional. 
(WILSON PONTES DE SENA, informante, 2015) 
 

Nosso informante se lembra das dificuldades iniciais para pôr em 

circulação o Jornal Amapá:  

No início tudo era manual a não ser a parte de foto clichê que era feito 
em Belém. De princípio o material ia no avião da aeronáutica, depois 
passou a ir de boing. Mandávamos pela manhã bem cedo e 
recebíamos no final da tarde, início da noite.  As principais notícias 
colhíamos pelo programa Hora do Brasil44. Acho que se fez milagre 
construir esse jornal, bem impresso, bem editado. Essa lembrança 
sintetiza como, por meio de muito trabalho e dedicação se conseguiu 
pôr em circulação o jornal. (WILSON PONTES DE SENA, informante, 
2015) 
 

Veja-se no texto a seguir um pouco da história inicial do Jornal Amapá 

e das precariedades enfrentadas: 

Como nasceu o primeiro Amapá 

Após contatos mantidos entre a Representação do Governo 
amapaense em Belém do Pará, viajaram para esta capital, a bordo do 
iate “Itaguary”, os tipógrafos Arnaldo Gomes de Pinho e Loris Euclides 

                                                             
43 Foi nosso informante sobre a trajetória do Jornal Amapá, em entrevista realizada no ano de 

2015, com objetivo de compor o texto desta pesquisa. Conforme seu depoimento, participou de 
todas as fases do referido jornal, começando como tipógrafo, em seguida redator até alcançar o 
cargo de diretor. 
 
44 Programa de rádio criado m 1935 por Armando Campos para dar popularidade ao Presidente 
Getúlio Vargas. Inicialmente era denominado de “Programa Nacional”, em 1938 passa a se 
chamar “A Hora do Brasil”, e hoje a “Voz do Brasil”, vai ao ar tradicionalmente das 7 às 8 da noite 

e traz informativos oficiais produzidos pelos poderes executivo, judiciário e legislativo. 
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dos Santos, Decorriam seis mêses de instalação do Govêrno Territorial 
nesta cidade. Vinham com a missão de organizar uma oficina 
topográfica. Devido as dificuldades de transporte e de alojamento, 
somente vários meses depois é que a oficina pôde ser montada, no 
porão (xadrez) da Divisão de Segurança e Guarda. De lá circulou, 
nesta data, em (1945), o primeiro jornal, que o povo apelidou de 
“Amapazinho”, em face de seu diminuto tamanho. Daquela data aos 
dias atuais, decorrem vinte e cinco anos de trabalho árduo, que o leitor, 
na pressa de ler o fato talvez ignore o esforço dispendido para levar a 
si a notícia, principalmente, naquela época, que para mantermos o 
AMAPÁ, em dias com o público, tínhamos que furar por noites 
seguidas. O frio no porão, o desconfôrto, a falta de material, tudo isso 
era compensado, pela alegria que o povo macapaense recebia, todos 
os sábados, o seu “amapazinho” [...]. (JORNAL NÔVO AMAPÁ, 19 de 
março de 1970.) 
 

Ainda nesse contexto, em 10 de novembro de 1957, diversos 

jornalistas do Brasil estiveram visitando o Amapá e na oportunidade conheceram 

as dependências (na Fortaleza de São José de Macapá) e as condições de 

trabalho para colocar em circulação o Jornal Amapá. Sobre essa questão, assim 

se referiu um desses jornalistas visitantes: 

Ainda de modo antiquado [...] sòmente com o elevado espírito da 
profissão, é que os nossos impressos podem levar a cabo a sua 
missão, bastando que assim se exemplifique: enquanto um linotipista 
leva de 5 a 10 minutos para escrever 100 linhas, um operário do jornal 
AMAPÁ, leva em média, para executar trabalho igual, cêrca de duas 
ou mais horas. O tipógrafo do nosso jornal, enquanto fica catando, letra 
por letra e manualmente compõe o quadro da notícia, o linotipista tem 
apenas o trabalho de usar o teclado da máquina, porque o resto é feito 
mecanicamente. É por isso, que rendemos o nosso preito de 
admiração à brava rapaziada que compõe o jornal AMAPÁ, porque ela 
serve de exemplo de dedicação e esfôrço desinteressados, dotes 
humanos que não se encontra facilmente em qualquer coletividade. 
(Jornalista José Carlos de Lima, JORNAL AMAPÁ, 11 de novembro de 
1957) 

 

Quanto a sua estrutura inicial o Jornal Amapá era um semanário com 

o formato de quatro páginas em cada número, saía nas manhãs de sábado, com 

uma tiragem inicial de aproximadamente de 750 exemplares, que circulavam na 

capital e nas sedes dos demais municípios do Território Federal do Amapá, 

posteriormente, a partir da edição de nº 413 passa a circular duas vezes por 

semana, às quintas-feiras e ao domingos - “a distribuição do jornal era outra 

missão difícil, tinha pouca gente para entregar nas casas, muitas vezes os 

cachorros não deixavam (risos)”. (WILSON PONTES DE SENA, informante, 

2015) 

Eventualmente, havia edições especiais com um número maior de 

páginas para divulgação de notícias/eventos considerados interessantes para o 
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governo, como era o caso das datas de 13 de setembro (criação do Território 

Federal do Amapá) e 25 de janeiro (instalação da primeira administração do 

território). 

Outro fato que vem à tona nas lembranças do nosso informante são 

os primeiros locais onde funcionou o Jornal Amapá e os primeiros membros da 

equipe: 

Inicialmente nas dependências Divisão de Segurança e Guarda e 
depois no monumento da Fortaleza de São José de Macapá. Os 
primeiros membros da equipe foram: Loris Euclides dos Santos; José 
Moacir Banhos de Araújo; Fernando de Oliveira Franco; Carlos 
Cordeiro Gomes; Eu, Wilson Pontes de Sena; Rubens Alencar; Alcy 
Araújo, dentre outros, que agora me fogem da memória. (WILSON 
PONTES DE SENA, informante, 2015) 

 

Ao fixar suas lembranças nesses pioneiros, desponta na memória de 

nosso informante inúmeras histórias vivenciadas para fazer circulação o jornal: 

Como a impressão do jornal era manual, teve um dia que o responsável 
pela tipografia estava porre e não conseguia dá conta do recado. Então 
foi um Deus nos acuda na oficina, pois se o jornal não circulasse seria 
o próprio governador que chamaria a todos para uma conversa, 
imagine... Resolvemos cuidar do porre e atravessamos a noite 
trabalhando para no dia seguinte por em circulação o jornal, e 
conseguimos (risos), são muitas histórias sobre esse jornal. (WILSON 
PONTES DE SENA, informante, 2015) 

 
A partir da narrativa acima, alguns pontos merecem destaque: 

primeiramente deve-se ressaltar que havia uma sincronia na equipe para não 

deixar de colocar para o público em geral, as notícias locais, regionais e 

nacionais. O segundo aspecto é que o próprio governador do território 

acompanhava de perto a tiragem do jornal, ou seja, funcionava uma espécie de 

censura prévia do governo sobre as publicações nas edições do Jornal Amapá. 

Em relação a esse fato, o nosso informante narra que: 

Principalmente na fase inicial do Jornal Amapá, após concluirmos a 
edição para a impressão tínhamos que levar para a anuência do 
governador, antes de colocarmos em circulação. Dificilmente ele 
mexia, pois ele sabia que tinha uma equipe muito boa e responsável. 
(WILSON PONTES DE SENA, informante, 2015) 

 

Assim, o Jornal Amapá revela-se na memória de nosso informante, 

como símbolo de uma grande conquista da sociedade amapaense, a partir de 

sua separação do estado do Pará. Lamenta com certa emoção pelo fim do 

referido jornal: “Eu acho que foi um erro do governo passado acabar com o Jornal 

Amapá, que tanto contribuiu com informações sobre e para os amapaenses”. 

(WILSON PONTES DE SENA, informante, 2015) 
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Mas orgulha-se de ter feito parte da história desse jornal. E nesse 

sentido, recordar é essencial para o ser humano, uma vez que, “a lembrança é 

a sobrevivência do passado. O passado, conservando-se no espírito de cada ser 

humano, aflora à consciência na forma de imagens-lembrança” (BOSI, 1987, p. 

53). E mais ainda, “se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase 

sempre são uma tarefa, uma paciente reconstituição. Há no sujeito plena 

consciência de que está realizando uma tarefa” (BOSI, 1987, p. 39). 

Figura 28 – Pioneiros do Jornal Amapá. 

     
Fonte: Jornal Amapá, 19 de março de 1968. 
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Figura 29 - Primeira máquina (prelo) de impressão do Jornal Amapá.        

  
Fonte: Jornal Amapá, 19 de março de 1968. 

Através das narrativas de nosso informante, é possível perceber como 

o Jornal Amapá foi importante para a construção das identidades amapaenses, 

dentre outros, ao fazer o registro dos fatos cotidianos das cidades e chegar ao 

alcance da população que buscava informações nas suas páginas. Durante 30 

anos após a criação do território federal, o Jornal Amapá foi o primeiro e mais 

importante periódico do Amapá. 

Foram 1479 edições ininterruptas no período de 1945 a 1968, com a 

nomenclatura de Jornal Amapá. Na sua organização apresentava algumas 

colunas que destacavam informações sobre as ações do governo do Território 

Federal do Amapá; notícias políticas do cenário nacional, principalmente do Rio 

de Janeiro, na época, a capital do Brasil; notícias variadas da sociedade 

(efemérides, congratulações, proclamas de casamentos, ocorrências policiais, 

notas fúnebres); notícias sobre esportes e pequenos anúncios. Normalmente a 

primeira página era tomada por discursos oficiais do governo e quase sempre 

sem polemizar os discursos e com fortes características ufanistas. Veja-se a 
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transcrição do primeiro discurso, no primeiro editorial, da primeira edição do 

Jornal Amapá:      

FAZENDO circular hoje o primeiro número dêste jornal órgão oficial da 
administração pública o Govêrno do Território do Amapá alcança um 
nôvo setôr do programa que se traçou a cumprir. Desde o semanário 
“Pinsonia”, editado em Macapá pelo jornalista e político Mendonça 
Junior, e Mucio Javrot da literatura paraense, que esta região não 
dispunha de imprensa. Sinal de decadência, o desaparecimento do 
“Pinsonia”, nos primeiros anos dêste século, bem representou a 
desvalorização econômica, social e humana destas terras. Ressurge, 
com o governador Janary Nunes, o jornal do Govêrno para o Povo, 
numa demonstração eloquente de que novos tempos são chegados, 
foi iniciada uma éra de trabalho e de progresso para o Amapá. Êste 
órgão de publicidade é destinado à divulgação da obra do Govêrno, em 
seus aspectos oficiais, e ao noticiário geral de exclusivo interesse 
público, conforme os leitores poderão verificar em suas páginas. Êste 
número do “AMAPÁ” é o marco zero de uma longa marcha que 
encetamos em prol da divulgação e da expansão do porfioso combate 
que se trava pela completa integração de brasileiros em seus legítimos 
domínios. (JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1945, grifos nossos) 

 

Nesse primeiro editorial já é possível perceber no discurso, o jogo de 

imagens que nortearão as principais pretensões do Jornal Amapá. Temos, 

então: a imagem que o declara como representante de “[...] uma nova éra de 

trabalho e de progresso para o Amapá” e ainda “[...] o jornal do Govêrno para o 

Povo” (JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1945). Essa nova etapa era marcada 

pelo novo empreendimento (o jornal), como também por representar um 

elemento de publicidade para a “[...] divulgação da obra do Govêrno, em seus 

aspectos oficiais, e ao noticiário geral de exclusivo interesse público conforme 

os leitores poderão verificar em suas páginas” (JORNAL AMAPÁ, 19 de março 

de 1945). Observa-se assim no discurso, a intencionalidade de, por meio desse 

veículo de comunicação, reforçar e estreitar a relação entre o governo, o povo e 

o lugar “[...] pela completa integração de brasileiros em seus legítimos domínios” 

(JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1945), inclusive produzindo um efeito de 

verdade nessa relação, pois, possibilitava aos amapaenses que desfrutassem 

dos benefícios que a imprensa trouxe aos homens, pois “[...] esta região não 

dispunha de imprensa. Sinal de decadência [...]” (JORNAL AMAPÁ, 19 de março 

de 1945). 

Por esse ângulo pode-se dizer que o Jornal Amapá foi um periódico 

feito pelo governo do Território Federal do Amapá voltado primeiramente para 

atender aos seus interesses. Basta observarmos, por exemplo, que era comum 

em quase todas as edições, relatos (impressões; discursos) elogiosos ao Amapá 
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feitos por figuras públicas, especialmente políticos, militares e jornalistas que 

visitam pela primeira vez o Território Federal do Amapá. Veja-se a seguir: 

O QUE vi no Território do Amapá foi a supremacia do homem sôbre a 
natureza agressiva mas, sobretudo, a vitória do trabalho bem dirigido, 
da planificação e da perseverança! Aqui, nas lindes da Pátria, se 
enraíza a fé e se cultiva a esperança para o futuro de uma nação. 
De cada que trabalha pelo progresso do Amapá, se poderá dizer o que 
Rui Barbosa desejava que lhe dissessem: ‘Extremeceu a Pátria, viveu 
no trabalho, e não perdeu o ideal’.  (Deputado Vargas Neto – JORNAL 
AMAPÁ, 25 de janeiro de 1951) 
 

 
O Território Federal do Amapá é, sem dúvida alguma, o símbolo da 
pujança dêste grande país que é o nosso Brasil. [...]. Quem visita o 
Amapá e lhe sente pulsar nalma essa vitalidade indomável sempre 
voltada para o bem, não pode deixar de sentir a certeza de que o Brasil 
há de cumprir a sua missão no setor das nações civilizadas. O Amapá 
é um paradigma do qual todos nós brasileiros nos orgulhamos. 
(General Bernardino de Matos, presidente da Comissão Brasileira de 
Energia Nuclear - JORNAL AMAPÁ, 01 de abril de 1956). 

 
 
Nenhum escrito, fotografias e filmes cinematográficos do Território 
Federal do Amapá chegaram a minha leitura e a meus olhos, que não 
merecessem a minha acurada atenção, examinando a progressão 
deste já famoso rincão da terra Pátria [...]. O meu ardente e crescente 
desejo sempre foi visitar pessoalmente a capital desse Território 
Federal – Macapá, para ver e sentir a grande obra desse notável 
administrador, no soerguimento vital da Amazônia brasileira onde está 
engastada a chamada terra do ouro do setentrião do Brasil.  (Raimundo 
Pereira Brasil, do Correio Paulistano – JORNAL AMAPÁ, 01 de 
novembro de 1952). 
 

Nesse desenrolar, observa-se que, se por um lado o Jornal Amapá 

enfatizava mais as notícias sobre a “prosperidade” que vinha acontecendo no 

novo território federal, por outro lado tornou-se o veículo de comunicação mais 

eficiente da época e aos poucos foi ganhando maior penetração na comunidade 

amapaense. 

Como forma de atender essa nova “clientela” que passava a ter mais 

acesso ao jornal amplia-se os conteúdos e as seções, procurando alcançar mais 

diretamente a população dentro do seu cotidiano, como se vê a seguir: 

Festividades de São José 

Terá início, na segunda-feira próxima, a festividade do glorioso São 
José, esposo de Maria Santíssima e padroeiro da população católica 
de Macapá.A parte religiosa está a cargo do reverendíssimo vigário da 
paróquia, prometendo revestir-se de grande esplendor. Os festejos 
profanos estão sendo caprichosamente organizados, devendo chegar 
a esta capital um excelente conjunto de musicista e atores paraenses, 
que realizarão diversos espetáculos proporcionando ensejo ao nosso 
público de aplaudir as peças do seu repertório, repletas, certamente, 
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de harmonia, graça e vivacidade. (JORNAL AMAPÁ, 10 de março de 
1947 – seção religiosa) 

 
 

Ofendeu s moças com palavras obscenas 

Benedito Lino Afilhado, lavrador, residente nesta capital à praça Barão 
do Rio branco, formulou queixa contra Júlio Martins, que ofendeu com 
palavras que a moral condena uma filha e duas sobrinhas do primeiro. 

O audacioso foi recolhido ao xadrez para não repetir a façanha. 
(JORNAL AMAPÁ, 27 de abril de 1945 – seção policial) 

 
 

Chegou ontem em Macapá o sanfoneiro Luiz Gonzaga: dois 
grandes espetáculos nesta capital – regresso amanhã 

Passageiro de um avião da Cruzeiro do Sul, chegou ôntem  à capital 
amapaense o sanfoneiro Luiz Gonzaga, que entre nós está se 
exibindo, apresentando grandes espetáculos com os últimos sucessos 
do seu agradável repertório. Conhecido com justiça como o Rei do 
Baião, o consagrado artista popular demorar-se-á pouco tempo entre 
nós, verificando-se amanhã o seu regresso. [...]. (JORNAL AMAPÁ, 01 
de julho de 1954 – seção cultural) 

 
 

Vasco da Gama X Trem Esporte Clube 

O povo amapaense deve estar orgulhoso de ter podido assistir à 
grande partida de futebol que o Clube de Regatas Vasco da Gama, 
campeão carioca do ano passado, realizou contra o poderoso Trem 
Esportivo Clube, na tarde invernosa de terça-feira, quando ficou 
patenteado o ardor indiscutível com que se empenham os atletas do 
Amapá quando têm que defender o nome dêste nosso imenso torrão 
brasileiro. [...]. (JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1954 – seção 
esportiva) 

 

  



119 
 

Figura 30 - Seção cinematográfica no Cineteatro Territorial45. 

 
Jornal Amapá, 04 de janeiro de 1947. 

O Velho Pagé 

Na curva do rio,/ Numa barraquinha/ Tôda de sapê,/ Vive há muitos 
anos/ Um pobre velhinho/Que ali é pagé.//O dia inteirinho/Ele passa na 
rêde./ Fumando cachimbo, /Olhando prá 
longe/Distraidamente,/Batendo com o pé.../ Não roça, não caça,/Pesca 
algumas vezes/Um tucunaré. //Um dia, bem cedo,/ Bateram na porta,/O 
velho levanta/Para ver quem é:/ É uma cabocla/Trazendo nos 
braços/Um filho doente/Que vive tão triste,/Tão pálido e só./Mirando 
abismado/Por horas a fio,/As águas serenas/Nas margens do rio.//O 
velho pagé/De cabelos brancos,/Aponta um banquinho/Dizendo 
tranquilo: ‘Sente nesse banco,/Que eu vou vê o que é’//Prepara os 
remédios,/As penas de arára/O seu Tauary46, /Defuma o 
pequeno/Dizendo risonho:/- Isto não é nada/foi bicho que olhou.../É 
que este menino./ Tem que sê mais tarde/Um bão curadô/ [...].  (Aracy 
Mont’Alverne - JORNAL AMAPÁ, 20 de setembro de 1956 – seção 
literária) 

 

Faleceu o industrial Clodóvio Gomes Coelho 

O comércio, a indústria e a sociedade local vêm de sofrer um tremendo 
golpe com o falecimento, em Belém do Pará, do sr. Clodóvio Gomes 
Coelho, figura de destaque nesta capital, onde era um dos mais 
estimados e conceituados cidadãos. (JORNAL AMAPÁ, 14 de junho, 
de 1957 – registros fúnebres) 

 

                                                             
45 Foi o primeiro cinema e teatro do Território Federal do Amapá. Outras informações sobre esse 
espaço serão abordadas no decorrer do trabalho. 
 
46 No ritual indígena é uma espécie de cigarro natural que ajuda o pajé a se comunicar com o 
sobrenatural. 
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Nessa lógica, o jornal já procurava se caracterizar também com um 

cunho nitidamente popular, com uma linguagem mais acessível à comunidade e 

assim aumentava a sua aceitação junto à população.  

É importante ressaltar ainda que o Jornal Amapá foi o periódico 

amapaense que atingiu a mais longa duração na fase de território federal (até 

1988). Foram 1479 edições e mesmo considerando que, de um modo geral, o 

jornal pouco apresentava em relação aos aspectos críticos, visto que 

predominava o informativo, o opinativo e o entretenimento, há de se reconhecer 

que, particularmente, do ponto de vista da informação, foi responsável por uma 

maior divulgação do Amapá tanto no cenário regional quanto nacional, 

principalmente em um período que a Amazônia era vista como selvagem e que 

impressionava o imaginário das “civilizações” especialmente as mais distantes. 

É nesse sentido de divulgar o Amapá, que diversas matérias publicadas pelo 

Jornal Amapá exercem um papel significativo na construção das identidades 

amapaenses, a partir do momento que esses textos (matérias) evidenciam uma 

estratégia de inserção regional e nacional, bem como a valorização da cultura 

local. 

Para Johnson (2004), o que se busca não é tão somente o texto, mas 

a vida subjetiva das formas sociais, o que para ele significa dizer que se trata de 

buscar as manifestações subjetivas da cultura impressas no texto, as relações 

que se formam nas culturas vividas e emergem nos textos. A abordagem do 

texto, então, deve buscar por estas formas subjetivas e compreendê-las a fim de 

compreender as relações presentes na cultura. 

Ao utilizar o jornal como fonte, Darnton (1990) esclarece que, é 

preciso pensar sua inserção histórica enquanto força ativa da vida moderna, 

muito mais ingrediente do processo do que registro dos acontecimentos, atuando 

na constituição de modos de vida, perspectivas e consciência histórica. 

O jornal impresso por sua inserção dentro de uma periodicidade, 

buscando-se atual e fazendo-se veicular por um meio facilmente manuseável e 

de baixo custo, torna-se produto de consumo, promovendo em grandes 

proporções determinadas identidades legitimadas a partir da posição discursiva 

dos sujeitos que lhe fazem circular. 

Dentro dessa compreensão teórico-metodológica é que está inserida 

essa pesquisa, a qual visa analisar, dentre outros, os textos (discursos) 
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presentes, especialmente no Jornal Amapá, tendo em vista suas contribuições 

na formação identitária amapaense. A constituição do corpus de análise da 

pesquisa é tomada a partir da localização de uma série de eventos realizados no 

Amapá e com a cobertura, sobretudo, do Jornal Amapá. Esses eventos são 

colocados em perspectiva, como parte de diversos acontecimentos que trazem 

à tona aspectos das identidades amapaenses. 

Portanto, o Jornal Amapá, para além de sua função informativa, se 

apresenta como um instrumento que refletiu e reproduziu valores e 

representações significativas para construção das identidades amapaenses, 

como veremos no percurso deste trabalho. 
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CAPÍTULO III – IDENTIDADE, TERRITÓRIO, MEMÓRIA E DISCURSO: 

PERCORRENDO OS CAMINHOS TEÓRICOS 

 

 

Ao se propor à pesquisa no cruzamento entre comunicação e 

identidade e, no caso deste trabalho, buscar identidades legitimadas nos meios 

de comunicação social (Jornal Amapá) é preciso perseguir a clareza com relação 

às categorias utilizadas para isso, de maneira a dar conta da proposta 

apresentada. Para tanto, alguns conceitos são fundamentais para a construção 

desse trabalho – identidade, território, memória e discurso. 

Estes conceitos são apropriados para dar conta do percurso de 

pesquisa apresentado, mas também de uma visão global, necessária para a 

construção dos discursos sobre identidades e do processo de legitimação aqui 

proposto. São também pontos de partida para pensar a prática do jornalismo no 

Amapá nas suas relações com a sociedade. A forma com que os conceitos 

devem ser tomados é fundamental, tanto para demarcar de onde o pesquisador 

aborda os fenômenos sobre os quais se propõe refletir, como para dar conta das 

questões apresentadas.  

 

 

3.1 – Identidade e sua construção na relação com o “outro”.  

 
Não temos conhecimento de um povo que 
não tenha nomes, idiomas ou culturas que 
em alguma forma de distinção entre o eu e o 
outro, nós e eles, não seja estabelecida.... O 
autoconhecimento – invariavelmente uma 
construção, não importa o quanto possa 
parecer uma descoberta – nunca está 
totalmente dissociado da necessidade de ser 
conhecido, de modos específicos, pelos 
outros. (CALHOUN apud. CASTELLS, 2006, 
p. 22) 

 

As identidades são construções históricas e sociais que revelam 

amplas relações de poder, como os processos de seleção e escolha. Elas estão 

sempre sujeitas ao jogo da história, da cultura e do poder. A construção da 
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identidade envolve escolhas entre os inúmeros eventos e lugares do passado 

que possam dar sentido a essa construção. 

Por isso é preciso conceber a identidade articulada ao passado e ao 

presente, em permanente construção, atravessada tanto pelos discursos 

públicos quanto por práticas e experiências dos sujeitos, envolvidos numa 

determinada conjuntura histórica. A identidade, então: 

É um assunto de ‘chegar a ser’ como também de ‘ser’. Pertence ao 
futuro tanto quanto ao passado. Não é algo que já existe, 
transcendendo lugar, tempo, história e cultura. As identidades culturais 
vêm de algum lugar, têm histórias. Mas, como tudo o que é histórico, 
elas sofrem uma transformação constante. Longe de estarem 
eternamente fixas num passado essencializado, estão sujeitas ao 
contínuo ‘jogo’ da história, da cultura e do poder. Longe de estarem 
fadadas numa mera ‘reprodução’ do passado que está esperando ser 
encontrado e que, quando encontrado, assegurará nosso sentido de 
nós mesmos até a eternidade, as identidades são os nomes que damos 
às diferentes maneiras como estamos situados pelas narrativas do 
passado e como nós mesmos nos situamos dentro dela. (HALL, 2003, 
p. 225). 

 

A identidade remete, portanto, a uma construção permanentemente 

refeita, dependendo da natureza das relações sociais que se estabelecem, ao 

longo do tempo, entre os vários sujeitos sociais. 

A identidade está, de forma bastante estreita, ligada à noção de 

reconhecimento, de contato dialógico com o outro, ou seja, reconhecemos nossa 

identidade a partir do outro, com o qual nos identificamos ou não. Portanto, a 

identidade pressupõe uma “relação de afinidade ou de igualdade, uma busca de 

reconhecimento que se faz frente à alteridade” (HAESBAERT, 1999, p. 175), 

pois é no “encontro ou no embate com o Outro que buscamos nossa afirmação 

pelo reconhecimento daquilo que nos distingue e que, por isso, ao mesmo 

tempo, pode promover tanto o diálogo quanto o conflito com o Outro” 

(HAESBAERT, 1999, p. 175) 

Considerando esse aspecto, a identidade e a diferença convivem lado 

a lado, pois a diferença é aquilo que o outro é, do mesmo modo a diferença é 

entendida com auto referenciada, e assim com a identidade, a diferença é fruto 

da relação entre os sujeitos. Na concepção legitimadora o que é relacional passa 

a ser unilateral.  E isso revela o outro lado da questão identitária: o outro fica 

marcado como aquele que não possui as mesmas características que eu.  

Bhabha (2007), informa que esse outro é a representação fetichista 

daquilo que me atrai, mas ao mesmo tempo recuso a ver, gerando um constante 
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movimento de ida e vinda (na maioria dos casos só de ida) e consequentemente 

as tensões ou recusas violentas 

Para compreender esse processo de identidade, de recusa entre eu 

e o outro, Bauman (2005) afirma que:   

As identidades flutuam no ar, algumas de nossa própria escolha, mas 
outras infladas e lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso 
estar em alerta constante para defender as primeiras em relação em 
relação às últimas. Há uma ampla probabilidade de desentendimento, 
e o resultado da negociação permanece eternamente pendente. 
(BAUMAN, 2005, p. 19) 
  

De acordo com Bossé (2004, p. 161 e 163), a identificação consiste 

em dois processos: o primeiro, “em designar e nomear qualquer coisa ou 

qualquer um, e depois em caracterizar sua singularidade” e, o segundo, “em se 

assemelhar a qualquer coisa ou a qualquer um” que se traduz, principalmente, 

“tanto para o indivíduo quanto para o grupo, por um sentimento de pertencimento 

comum, de partilha e coesão sociais”. Toda forma de identificação supõe 

também um processo que cria o “outro”; identificamo-nos a alguma coisa ou 

contra qualquer coisa. Dessa forma, a identidade é uma construção social e 

histórica do “eu” e do “outro”, entidades que “estão constante e reciprocamente 

engajadas e negociadas em relações de poder, de troca ou de confrontação mais 

ou menos disputáveis e disputadas, que variam no tempo e no espaço”. 

Sobre o caráter híbrido da identidade, Bhabha (2007) afirma que os 

problemas decorrentes de uma identidade concebida por e a partir da diferença 

e as exclusões necessariamente implicadas neste processo devem ser 

compreendidos para além de um mero binarismo, ou seja, as identidades e as 

diferenças sempre são negociadas. A contribuição teórica do referido autor, 

nesse sentido, revela-se de extrema importância, uma vez que introduz um 

conceito a partir do qual a identidade polarizada e estigmatizada do discurso 

colonial cede terreno à diferença e à diversidade, mediante a abertura de um 

espaço intersticial de enunciação do ‘outro’ que abre a possibilidade de um 

hibridismo cultural que acolhe a diferença sem uma hierarquia suposta ou 

imposta. 

Ainda segundo o mesmo autor, essa experiência híbrida representa o 

cruzamento possível de culturas e seres heterogêneos que abre um espaço para 

a enunciação de vozes até então recalcadas, porque periféricas. Trata-se, 

portanto, de um processo de “negociação” que permite a uma cultura considerar 



125 
 

a outra em sua alteridade sem que para isso necessite lançar mão de quaisquer 

pressupostos hierárquicos, uma vez que, nesse espaço, a diferença antes 

acolhe do que separa. 

A diferenciação, portanto, é responsável por (re)construir, (re)produzir 

a alteridade, por definir quem é o “outro”, e torná-lo identificável, (in)visível, 

previsível. Ao dividir, classificar, normalizar, a diferenciação resulta na 

hierarquização. Fixar uma determinada identidade como norma é uma das 

formas privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças, pois, 

como afirma Silva (2009, p. 81) “normalizar significa atribuir a essa identidade as 

características positivas possíveis, em relação às quais, as outras identidades 

só podem ser avaliadas de forma negativa”. A marcação da diferença constitui, 

então, o componente chave de qualquer sistema de classificação que vise definir 

quem é a “identidade” e quem é a “diferença”. Para Cuche (1999, p. 188), “a 

imposição de diferenças significa mais a afirmação da única identidade legítima, 

a do grupo dominante, do que o reconhecimento das especificidades culturais”. 

Nesse sentido, cabe destacar que a identidade não é natural, nem 

inerente ao indivíduo, ela é preexistente a ele e, como a própria cultura se 

transforma, a identidade do sujeito não é estática e permanente, mas fluída, 

móvel e, principalmente, não é uma imposição inocente, nem uma apropriação, 

de todo, inconsciente. A identidade é por sua vez, construída, manipulada e 

política. A identidade, como discutida aqui, é construída na relação com o ‘outro’, 

com o diferente. Como entende Pardo (1996): 

Respeitar a diferença não pode significar ‘deixar que o outro seja como 
eu sou’ ou ‘deixar que o outro seja diferente de mim tal como eu sou 
diferente (do outro)’, mas deixar que o outro seja como eu não sou, 
deixar que ele seja esse outro que não pode ser eu, que eu não posso 
ser, que não pode ser um (outro) eu; significa deixar que o outro seja 
diferente, deixar ser uma diferença que não seja, em absoluto, 
diferença entre duas identidades, mas diferença da identidade, deixar 
ser uma outridade que não é outra relativamente diferente, sem relação 
alguma com a identidade ou com a mesmidade. (PARDO, 1996 apud 
SILVA, 2009, p. 101) 

 

No caso da construção das identidades amapaenses, alguns eventos 

históricos representativos como O conflito do Contestado franco-brasileiro 

(1900); a criação do território federal (1943) e o fluxo migratório para o Amapá 

(a partir de 1944), que serão posteriormente explorados, refletem esses 

momentos de hibridização entre o “eu” e o “outro”.  
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Como se vê, nossas identidades são atravessadas pela história, pela 

geografia, por saberes que se fazem em transformação. Não se produz por si só 

uma identidade, vai se construindo também pelas identificações. É como se o 

sujeito vestisse roupas aptas a serem trocadas constantemente. Conforme 

Castells (2006, p. 23), de um ponto de vista sociológico, “toda e qualquer 

identidade é construída. A principal questão, na verdade, diz respeito a como, a 

partir de quê, por quem, e para que isso acontece”. Também aponta para o fato 

de que: 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela 
história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela 
memória coletiva e por fantasias e fantasias pessoais, pelos aparatos 
de poder e revelações de cunho religioso. Porém, todos esses 
materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e 

sociedades, que reorganizam seu significado em função de tendências 
sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social. 
(CASTELLS, 2006, p. 23) 
 

Assim, pode-se depreender que o processo a partir do qual 

construímos nossas identidades é de tal forma provisório, variável e 

problemático, que é difícil conceber a existência de uma identidade fixa e 

integrada. Tal aspecto decorre do fato de que estas identidades devem ser 

compreendidas dentro de um contexto social, onde as pessoas se relacionam 

cotidianamente com culturas distintas, de tal modo que uma identidade não pode 

definir-se pela pertença a uma comunidade particular, e sim na busca 

permanente pela interação, mesmo que inconscientemente, pois como afirma 

Hall (2006), a identidade: 

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume 
identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo continuamente 
deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade desde o 
nascimento até a morte, é apenas porque construímos uma cômoda 
história sobre nós mesmos ou uma conformadora ‘narrativa do eu’. A 
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. (HALL, 2006, p. 13) 
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Ao voltar o nosso olhar para a nossa identidade e para a identidade 

do outro com o qual convivemos, estabelecemos um diálogo, onde cada um tem 

seu papel importante, já que traz uma herança cultural significativa. 

Exemplificando, o processo migratório para o Amapá, nos possibilita investigar 

também como opera no campo da percepção do ‘outro’ (migrante), sob o ponto 

de vista do amapaense. Acerca dessa interação cultural, afirma Bhabha (2007): 

Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente 
dualista na relação do eu com o Outro. Não é devido a alguma 
panacéia humanista que, acima das culturas individuais, todos 
pertencemos à cultura da humanidade: tampouco é devido a um 
relativismo ético que sugere que em nossa capacidade cultural de falar 
sobre os outros e de julgá-los, nós necessariamente ‘nos colocamos 
na posição deles’. (BHABHA, 2007, p. 65) 

 

É pertinente observar que o hibridismo resultante do encontro das 

mais diversas culturas não é livre de tensão. O pano de fundo que possibilita a 

mistura cultural é composto pela existência de uma zona de contato –o Amapá - 

que é um espaço social onde culturas iguais e diferentes se encontram, chocam, 

entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações assimétricas de 

dominação e subordinação. 

A propósito dessa questão, Hall (2000) salienta que as dualidades 

culturais inerentes aos conceitos de alteridade e hibridez desafiam noções de 

totalidade e homogeneidade, e apontam para a transculturalidade como um traço 

característico das culturas, independente de época. De fato, os contatos culturais 

são uma realidade concreta e manifestam-se em todas as esferas do 

conhecimento. Assim sendo, reafirma-se a impossibilidade de apreensão de 

identidades únicas num mundo que se apresenta cada vez mais em 

configurações cambiantes, como bem ressalta Haesbaert (1999), para quem: 

A identidade pressupõe, portanto, uma relação de semelhança ou de 
igualdade, uma busca de reconhecimento que se faz frente à 
alteridade, pois é no encontro ou no embate com o Outro que 
buscamos nossa afirmação pelo reconhecimento daquilo que nos 
distingue e que, por isso, ao mesmo tempo, pode promover tanto o 
diálogo quando o conflito com o Outro. (HAESBAERT, 1999, p.75) 

 

Negar a alteridade significa, na verdade, negar o outro em nós. 

Significa arrancar violentamente o outro de dentro de nós. A partir desse 

momento, o outro deixa de ser sujeito para nós e passa a ser objeto. Negar a 

subjetividade do outro, para transformá-lo em objeto, significa negar a própria 

subjetividade, para transformar-nos também em objeto. 
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A identidade remete, portanto, a uma construção permanentemente 

refeita, dependendo da natureza das relações sociais que se estabelecem, ao 

longo do tempo, entre os vários sujeitos sociais. Tal construção busca determinar 

“especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias entre ele e o outro e, 

obter o reconhecimento dos demais membros do grupo ao qual pertencemos” 

(MAHER, 2002, p. 116). 

Reconhecendo-se que a cultura é um processo histórico pelo qual os 

saberes são construídos, entende-se que é pelas práticas culturais que os 

sentidos se produzem e se transformam. Por seu lado, é pelas identidades que 

os sujeitos podem se atribuir sentidos. Assim, percebe-se uma relação de 

envolvimento entre cultura e identidade. Pela cultura se constroem as 

identidades. Assim sendo, nos diz Castells (2006): “entendo por identidade o 

processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ou 

ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s)qual (ais) 

prevalece(m) sobre outras fontes de significado” (CASTELLS, 2006, p. 22). 

Para o referido autor, uma atribuição cultural, um conjunto de 

características inter-relacionadas forma a base do processo de construção de 

significado, no caso, a identidade: o sujeito construído historicamente se 

identifica com uma cultura, esta se faz peculiaridade, signo da diferença. Um 

mesmo indivíduo pode apresentar múltiplas identidades que geram tensão. 

Desse modo, entre tantas identidades, como se auto representar? 

Afinal, quem somos para nós mesmos e para as instituições sociais? Por entre 

a auto representação e as instituições sociais, podemos distinguir, 

respectivamente, entre a identidade, por um lado, e, por outro, os papéis. Como 

resultado da negociação entre indivíduos, organizações e instituições sociais, os 

indivíduos irão assumir um papel, ou mesmo um conjunto deles. Poderá haver 

coincidência entre papéis e identidades, quando a um papel atribuído 

institucionalmente corresponde certa internalização pelo indivíduo. 

Destacando a maior repercussão das identidades na construção dos 

sujeitos, Castells (2006, p. 23) ressalta que as: “identidades são fontes mais 

importantes de significado do que papéis, por causa do processo de 

autoconstrução e individuação que envolvem”, num sentido mais amplo pode-se 

dizer que as “identidades organizam significados, enquanto papéis organizam 

funções” (CASTELLS, 2006, p. 23). O significado está relacionado as 
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identificações simbólicas, sob o estabelecimento de imagens pelas quais se 

atribuem significações. Como o sujeito social se vê, como constrói sua 

identidade, determinará a finalidade de suas ações.  

Dessa forma, enquanto é o outro que me atribui um papel, algo mais 

exteriorizado, é o sujeito que assume uma identidade. Tanto pelos papéis quanto 

pelas identidades, nos incluímos num grupo. No entanto, por meio dos primeiros 

parecemos nos multiplicar, pelas segundas nos dividimos. Pelos papéis faremos 

parte de uma unidade coletiva, pelas identidades nos delimitamos por uma 

particularidade. Assim, as identidades se constituem pelo reconhecimento das 

representações comuns, entre o próprio grupo, bem como das diferenças, em 

relação ao outro grupo, ou seja, por uma relação de alteridade. 

 

 

3.2 – Território e identidade: espaço da ação. 

 

Assim se formam ou se forjam identidades 
locais, regionais, nacionais etc., fortalecidas 
não apenas pelos territórios “de 
naturalidade”, em seu sentido concreto, mas 
também por territórios simbólicos. 
(HAESBAERT, 1996). 

  
 
 

Uma das especificidades da formação, política e cultural do Amapá 

está relacionada justamente ao desejo de pertencimento ao Brasil, visto que boa 

parte das terras, hoje pertencentes ao Amapá, faziam parte da região do 

Contestado franco-brasileiro. Dentre essas particularidades, uma das mais 

importantes foram as lutas desencadeadas a partir de 1697 até 1900 envolvendo 

nessa região, principalmente, brasileiros e franceses da Guiana, que viam seus 

interesses pela posse do território, ameaçados. O que significa dizer que na 

construção identitária são sempre acionados eventos e lugares que fazem parte 

do imaginário coletivo. 

Essa sensação de pertencimento significa que precisamos nos sentir 

como partes de tal lugar e ao mesmo tempo sentir que esse tal lugar nos 

pertence. Assim acreditamos que podemos interferir e, mais do que tudo, que 

vale a pena interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar. O sentimento de 
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pertencimento social é inerente ao ser humano, pois todos nós, de alguma forma, 

buscamos pertencer a algum espaço e/ou lugar, seja por questões geográficas, 

culturais, sociais, étnicas, dentre outras. 

No domínio das Ciências Sociais, o conceito de território é associado 

a uma dimensão de apropriação e/ou sentimento de pertencimento, seja esta 

apropriação no sentido de controle efetivo por parte de instituições ou grupos 

sobre um dado segmento do espaço, seja na apropriação mais efetiva de uma 

identidade territorial. Assim, as identidades se definem pelas relações com o 

território, tentando expressar a construção de um projeto nacional, sendo 

construídas através de relatos fundadores, apropriação de territórios e defesa 

desse mesmo espaço das invasões estrangeiras. Tudo isso com o fim de nos 

diferenciarmos dos outros. Haesbaert (2004) sustenta que o território deve ser 

compreendido em duas dimensões, uma material-concreta (política e 

econômica) e outra subjetiva e/ou simbólico-cultural. Assim sendo, o território 

envolve: 

Sempre e ao mesmo tempo, mas em diferentes graus de 
correspondência e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, 
através de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, 
como forma de ‘controle simbólico’ sobre o espaço onde vivem e uma 
dimensão mais concreta, de caráter político-disciplinar: a apropriação 
e ordenação do espaço como forma de domínio e disciplinarização dos 
indivíduos. (HAESBAERT, 2004, p. 42) 
 

Ao elaborar esse conceito, Haesbaert (2004) leva em consideração 

as definições de “espaço dominado” e “espaço apropriado” de Lefebvre (2000), 

para o qual através das práticas sociais e das técnicas, o espaço natural se 

transforma e é dominado. Ainda de acordo com Lefebvre, quando ocorre a 

“dominação do espaço natural para servir às necessidades de um grupo, este se 

apropria dele” (LEFEBVRE, 2000, p. 191-192). 

Nessa perspectiva integradora defendida por Haesbaert (2004, p. 78-

79), o território responde: “pelo conjunto de nossas experiências ou em outras 

palavras, relações de domínio e apropriação, no/com/através do espaço”.  Para 

o autor, um diferencial na definição de território é a ressalva que ele faz quanto 

às relações de poder, considerando que o território, em qualquer sentido, tem a 

ver com poder na forma mais concreta de dominação, quanto ao poder na 

concepção simbólica de apropriação. Dessa forma, o território pode ser 

concebido “a partir da imbricação de múltiplas relações de poder, do poder mais 



131 
 

material das relações econômicas-políticas ao poder mais simbólico das 

relações de ordem mais estritamente cultural” (HAESBAERT, 2004, p. 79). 

Evidencia-se, nesse sentido, que o território é essencial à reprodução 

identitária de uma comunidade, visto que uma identidade se constrói sempre na 

relação mútua com seu território. Ele é um espaço ao mesmo tempo econômico, 

social, político e cultural. Ressaltando a dimensão simbólica, percebe-se o 

território como fruto dessa apropriação espacial através das identidades 

territoriais, ou seja, “da identificação que determinados grupos sociais 

desenvolvem com seus espaços vividos”. (HAESBAERT, 2004, p. 120). 

Dessa forma, depreende-se que é no território que se reproduz a vida 

material de uma comunidade, no sentido de que as relações entre os membros 

do próprio grupo ou entre outros grupos são (re)construídas. Pois são essas 

relações que criam e informam o seu direito à terra e é no território que se cria a 

identidade. De acordo com Haesbaert (2004, p. 121), a apropriação e construção 

de identidades territoriais “resultam num fortalecimento das diferenças entre 

grupos, o que por sua vez, pode desencadear tanto uma desagregação maior 

quanto um diálogo mais fecundo e enriquecedor”. 

Portanto, essa relação identidade/território toma forma de um 

processo em movimento, que se constitui ao longo do tempo como principal 

elemento, o sentido de pertencimento do indivíduo ou grupo com o seu espaço 

de vivência. Esse sentimento de pertencer ao espaço em que se vive, de 

conceber o espaço como locus das práticas, onde se tem o enraizamento de 

uma completa trama de sociabilidade, confere a esse espaço o caráter de 

território. E ainda, o simples fato de vivermos em um espaço já nos identifica 

socialmente, reconhecendo-se nele um espaço vivido. Desta forma define-se a 

região como espaço de identidade ideológico-cultural, articulada em função de 

interesses específicos, geralmente econômicos, de classes, que nele reconhece 

sua base territorial de reprodução.  

Outro autor que destaca o campo cultural na construção do território 

é Bonnemaison (2002), para quem não existe nenhum indivíduo ou grupo que 

escape ao princípio de territorialização. Assim, não poderia haver grupos 

coerentes, nem de etnia e, talvez, nem mesmo de cultura, sem um “território-

portador”. O que significa dizer que há uma relação entre os homens e os 

lugares, entre uma sociedade e sua paisagem, que está carregada de afetividade 
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e exprime uma relação cultural. De acordo com esse princípio, os territórios, os 

lugares e a paisagem não podem ser compreendidos senão sendo em 

referências ao universo cultural em que estão inseridos. 

A territorialidade, em Bonnemaison (apud ROSENDAHL; CORRÊA, 

2002, p. 96-97), aparece como a expressão de um comportamento vivido que 

engloba ao mesmo tempo a relação com o território e, a partir dela, a relação 

com o estrangeiro, ou seja, a territorialidade inclui “aquilo que fixa o homem aos 

lugares que são seus e aquilo que o impele para fora do território”. O autor 

destaca ainda o papel da etnia ou, em um sentido mais amplo, do grupo cultural 

na construção de um espaço-território, quando afirma que a territorialidade, 

“emana da etnia, no sentido de que ela é a relação culturalmente vivida entre um 

grupo humano e uma trama de lugares hierarquizados e interdependentes, cujo 

traçado no solo constitui um sistema espacial”. 

Ainda em relação a etnia Bourdieu (2006) afirma que: 

As lutas a respeito da identidade étnica ou regional, quer dizer, a 
respeito de propriedades [...] ligadas à origem através do lugar de 
origem e dos sinais duradouros que lhes são correlativos, como o 
sotaque, são um caso particular das lutas das classificações, lutas pelo 
monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de faze 
reconhecer, de impor a definição legítima das divisões do mundo 
social, e por este meio, de fazer e de desfazer os grupos. (Bourdieu, 
2006, p. 113) 
 

A partir da relação entre cultura, território e etnia, Bonnemaison (apud 

ROSENDAHL; CORRÊA, 2002, p. 109) elabora o conceito de geossímbolo, 

“definido como um lugar, um itinerário, uma extensão que, por razões sejam 

religiosas, culturais ou políticas, assume uma dimensão simbólica que fortalece 

os grupos culturais em sua identidade”. O geossímbolo é, portanto, um espaço 

cultural que pode se tornar um território-consagrado, um espaço de comunhão. 

Sobre os valores simbólicos presentes no território que geram as 

relações de identidade e pertencimento e, consequentemente, ações que 

demonstram esse sentimento de pertencer, Bonnemaison e Cambrèzy (1996, p. 

10) reforçam que “o poder do laço territorial revela que o espaço está investido 

de valores não apenas materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos e 

afetivos. É assim que o território cultural precede o território político e com ainda 

mais razão precede o espaço econômico” 

Para Bonnemaison e Cambrèzy (1996, p. 14) o território é 

considerado como “o lugar fundador das identidades locais e a mola secreta de 
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sua sobrevivência”. Nessa consideração, os autores partem do princípio de que 

existe uma imperiosa necessidade para toda sociedade estabelecer uma relação 

com os lugares. De modo que o “poder do laço territorial revela que o espaço é 

investido de valores não só materiais, mas também éticos, espirituais, simbólicos 

e afetivos” (BONNEMAISON e CAMBRÈZY, 1996, p. 14). Para esses autores, o 

território consiste, portanto, num “construtor de identidade, talvez o mais eficaz 

de todos” (BONNEMAISON e CAMBRÈZY, 1996, p. 14). Assim sendo, ressalta-

se a importância da natureza simbólica das relações sociais presentes no 

território, e a força dessa carga simbólica é tão relevante que o território é 

compreendido como um construtor de identidades. 

Os símbolos, as imagens e aspectos culturais são, na verdade, 

valores, algumas vezes invisíveis, que para uma comunidade materializam uma 

identidade incorporada aos processos cotidianos. Isto dá um sentido de território, 

de pertença e de defesa dos valores, do espaço, do território e da identidade, 

utilizando-se principalmente da vertente político-cultural, que são relações de 

poder e defesa de uma cultura adquirida ou em construção. 

O espaço passa a assumir, nesse caso, o palco de dimensões 

simbólicas e culturais que o transforma em território a partir de uma identidade 

própria criada pelos seus habitantes que se apropriam dele, não 

necessariamente como propriedade, mas com a ideologia-cultural manifestada 

nas relações políticas, sociais, econômicas e culturais. Desta maneira, é 

pertinente a afirmação de Brandão (1986, p. 78) de que “toda identidade só se 

torna ativamente presente na consciência e na cultura de sujeitos e de um povo 

quando eles se veem ameaçados a perdê-la”. Ainda sobre esse aspecto, Souza 

e Pedon (2007) argumentam que a formação de um território implica em 

comunicação, a partir da qual um indivíduo informa ao outro, suas intenções e o 

espaço que eles ocupam. “Um indivíduo, localizado em determinado ponto ou 

área do espaço, relaciona-se com outros pontos e áreas de acordo com seus 

objetivos e estabelece, nessa relação, uma representação do espaço” (SOUZA 

e PEDON, 2007, p. 136). Essa representação é que se torna o fio condutor, 

podendo ser considerada a dialética representação do espaço/espaço da 

representação o movimento básico desse processo de construção, por meio da 

intersubjetividade, do espaço da ação.  

A apropriação de um determinado espaço constitui-se a partir do 
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momento, em que o indivíduo ou grupo o representa para si e para os outros. 

Enquanto espaço da ação, o território passa a ser a mediação entre dois 

indivíduos ou grupos. Esse contato com o território é, pois, mediador da relação 

entre os sujeitos sociais. A estreita harmonia do indivíduo ou grupo com a terra 

representa uma relação social, até certo ponto bastante complexa e aponta para 

a existência da terra como território. 

Para Borges (1997, p. 168), a identidade com o território vislumbraria: 

“A identidade com a terra, identidade com a luta, iguais e diferentes, caminhando 

para construir um sujeito coletivo”. Avanços, recuos, discussões, enfrentamento 

das próprias contradições em meio às contradições das sociedades que os 

apoiam através de algum seguimento ou os condena através de outros. E nesse 

viés, identidade e oposição caminham juntas na construção da identidade do 

sujeito coletivo.  

A identidade, assim, não é algo dado, mas sempre um processo 

permanente de identificação, que se dá por meio da comunicação (diálogo e 

confronto) com outros sujeitos históricos. A territorialidade passa a ser a 

expressão deste processo no cotidiano destes sujeitos históricos. Acerca dessa 

particularidade, afirma Raffestin (1993) que: 

A formação de um território implica em comunicação, a partir da qual 
um indivíduo informa ao outro suas intenções e o espaço que eles 
ocupam. Um indivíduo, localizado em determinado ponto ou área do 
espaço, relaciona-se com outros pontos e áreas de acordo com seus 
objetivos e estabelece, nessa relação, uma representação do espaço. 
Essa representação é que se torna o fio condutor, podendo ser 
considerada a dialética representação do espaço-espaço da 
representação, o movimento básico desse processo de construção, por 
meio da intersubjetividade do espaço da ação. (RAFFESTIN,1993, p. 
147) 
 

O lugar pode ser considerado como suporte da identidade. Isso ocorre 

devido a sua participação ativa na vida dos indivíduos e dos grupos, 

principalmente através de um enfoque humanista. Segundo Bossé (2004, p. 

167), o enfoque humanista, ao descrever a ligação emocional aos espaços 

demarcados e fechados, “é um objeto carregado de valor e de sentido e, nesse 

sentido, um foco identitário em todas as escalas espaciais, desde o espaço 

cotidiano e familiar do lar até o território da coletividade nacional”.  

O mesmo autor evidencia a identidade do lugar e a identidade com o 

lugar. Quanto à identidade do lugar, afirma que é uma realidade revelada pela 

territorialidade, pois a mesma é, ao mesmo tempo, o produto e a expressão de 
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um ponto de vista interno e inclusivo. Já no que se refere à identidade com o 

lugar, a identificação com este ocorre porque “repousa sobre sua própria história 

e constitui o foco único, emissor e receptor de sua singularidade em um espaço 

de relações com outros lugares, próximos ou distantes, reais ou imaginários, 

assimilados ou rejeitados”. (BOSSÉ, 2004, p. 172). 

Assim, a identidade assume uma mediação espacial, onde o conceito 

de lugar torna-se peça chave para o seu entendimento. Isto ocorre em função de 

que o lugar participa inteiramente da vida dos indivíduos e dos grupos, pois 

mantém forte influência sobre estes e, até mesmo constrói, tanto subjetivamente 

como objetivamente, identidades culturais e sociais.  

Retomando a ideia do sentimento de pertencimento que cada grupo 

expressa numa determinada porção do espaço geográfico (região, lugar, 

território), produzindo a chamada identidade territorial, Haesbaert (1999, p. 172) 

esclarece que, se partimos do pressuposto geral de que toda identidade territorial 

é uma identidade social definida fundamentalmente através do território, ou seja, 

dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das ideias 

quanto no da realidade concreta, o espaço geográfico “constitui-se assim, parte 

fundamental dos processos de identificação social. […] De forma muito genérica 

podemos afirmar que não há território sem algum tipo de identificação e 

valoração simbólica (positiva ou negativa) do espaço pelos seus habitantes”.  

Acrescente-se ainda que as identidades só são territoriais quando sua 

estruturação depende da apropriação simbólica no/com o território. A identidade 

territorial é construída valendo-se do reconhecimento de alguma origem comum, 

de características que são partilhadas com outros grupos ou pessoas, ou ainda, 

com base em um mesmo ideal. O que significa dizer que o passado se 

transforma em uma narrativa não fixa e permeável pelos interesses do presente. 

Acerca dessa questão Dealtry (2002, p. 190) expõe que “ao reconstruirmos o 

passado de um povo, esquecemos e nos lembramos dos fatos, informações e 

interpretações que nos interessam para reafirmar uma identidade”. 

Ainda no que diz respeito à construção da identidade territorial, 

Haesbaert (1999) ressalta que existem duas dimensões: uma relacionada na 

memória coletiva, construída em torno do passado para confirmar uma 

diferenciação e construir, com maior sucesso, uma identidade, e outra ligada aos 

referenciais espaciais, tanto do passado como do presente, que podem ter várias 
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origens. Em outro momento, o mesmo autor afirma que a identidade territorial “é 

uma identidade social definida fundamentalmente através do território, ou seja, 

dentro de uma relação de apropriação que se dá tanto no campo das ideias 

quanto no da realidade concreta” (HAESBAERT, 1999, p. 72). Entre diversos 

autores, existe um consenso de que toda identidade é uma construção social. 

Assim, os diferentes grupos sociais, ao longo do tempo, criaram significados, 

construindo identidades, sejam elas vinculadas a uma determinada cultura, 

ideologia, religião, etnia ou território, dentre outros. 

Di Méo (1998) ressalta que os atores sociais, nessa construção 

identitária, retêm as sequências da história, as mais aptas, a fim de consolidar a 

identidade sócio espacial, contudo a escolha dessas sequências na construção 

da memória coletiva não é aleatória. Elas servem para consolidar uma identidade 

territorial. E essa seleção mostra a ancestralidade da identidade, uma vez que 

não somente “as experiências comuns vividas em um passado fundam a 

coletividade como entidade [social e territorial], mas também, o fato da 

coletividade se esforçando em produzir um passado comum e, frequentemente, 

um território” (DI MÉO,1998, p. 62). 

Assim sendo, é na trama de todos os dias, como enfatiza Di Méo 

(1998, p. 48), que, “aquém e além do político e do econômico, [...] se manifestam, 

realizam-se e concretizam-se os mecanismos de identificação coletiva”. Esses 

mecanismos contribuem para a manifestação identitária em termos de 

pertencimento a um território. 

Nesse sentido, a identidade territorial visa destacar o caráter único de 

um grupo, de um lugar e, longe de mergulhar unicamente suas raízes no 

passado, emerge antes de tudo nos desafios da atualidade e das lógicas sociais 

do cotidiano. Como lembram Gupta e Ferguson (2000, p. 34): “a identidade de 

um lugar surge da interseção entre seu envolvimento específico em um sistema 

de espaços hierarquicamente organizados e a sua construção cultural como 

comunidade ou localidade”. 

Por conseguinte, estabelecer relações entre identidade e território 

implica na apropriação simbólico-expressiva do espaço portador de significações 

e relações simbólicas. E a sua construção e/ou invenção perpassa 

principalmente pela dimensão histórica e pela construção do imaginário. Tal 

construção envolve relações de poder, como decisão de definir, de acordo Silva 
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(2009, p. 82) “sobre quem está incluído e quem está excluído”, ou a escolha 

entre eventos e lugares do passado capazes de fazer sentido na atualidade.  

Assim, se formam ou se forjam identidades, fortalecidas não apenas 

pelos territórios de naturalidade, em sentido concreto, mas também por territórios 

simbólicos, como o Amapá (o espaço da junção e do conflito) para a formação 

das identidades amapaenses. Neste espaço, a comunicação dá lugar à 

constituição de uma identidade, o reconhecimento de si no outro. Torna-se 

evidente o fato de que as representações estão necessariamente radicadas no 

espaço público e nos processos pelo qual o indivíduo desenvolve uma 

identidade, ou seja, cria símbolos e se abre para a diversidade. Dessa forma, é 

possível afirmar que há uma forte relação entre o território/espaço do Amapá e 

as representações aí constituídas. 

Portanto, ao buscar compreender o movimento que faz com que o 

território constitua o lugar da vivência, da experiência do indivíduo na sua relação 

com os outros, concebe-se a identidade como fator de aglutinação/separação e 

de mobilização para a ação coletiva. Em outras palavras, o território passa a ser 

o elemento de identidade onde se firma as particularidades de um grupo ou 

indivíduo com seu espaço de vivência, e da ação política. Por esses caminhos 

se destacam saberes e poderes concebendo um território e uma identidade para 

esse espaço denominado, Amapá. 
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3.3 – Memória e identidade: representações do passado e vivências do 

presente 

 

A identidade pressupõe um elo com a história 
passada e com a memória do grupo. (FÉLIX 
e ELMIR, 1998, p. 7) 

 

Há uma relação direta entre a construção da memória e a construção 

da identidade, como demonstram os trabalhos de Benjamin (1987), Halbwachs 

(2009), Pollak (1992), Nora (1993), Menezes (1999), Le Goff (2003), Achugar 

(2006), Hall (2003) e Delgado (2010). A identidade recorre à memória com a 

finalidade de se definir, ao passo que a memória fornece as referências históricas 

e geográficas para a reafirmação identitária.  

Para Menezes (1999, p. 21), a memória é uma construção histórica, 

formada de imagens necessárias para os processos de “constituição e reforço 

da identidade individual, coletiva e territorial, que fornece quadros de orientação, 

de assimilação do novo, códigos para classificação e para intercâmbio social”. 

Na memória há um movimento que vai do presente em direção do passado e, se 

a produção de histórias é uma característica de toda memória social, e se essa 

memória é veiculada através das histórias de vida, a narração individual torna-

se uma maneira de transmitir a memória coletiva.  

Observe-se na descrição da paisagem de Macapá na década de 1960 

através do discurso poético presente no poema “Evocação de Macapá”, de Sílvio 

Leopoldo, publicado em 1990. O autor centra o eixo de suas lembranças em 

Macapá, cidade de sua saudade e de sua infância, por ele identificada como um 

“paraíso” no tempo passado: 

Evocação de Macapá 

Macapá, 
Não simplesmente a capital da “terra do manganês” 
Não a ilusão zero grau dos invasores franceses 
Não a Macapá dos pioneiros 
Nem mesmo a Macapá que depois eu amei 
Macapá do asfalto... das ruas e praças iluminadas, 
Do Palácio do Setentrião... 
Mas a Macapá dos periquitos 
Nas mangueiras da praça da Matriz, 
Do Café Continental e do João Assis, 

Macapá dos pretos do Laguinho 
Cidade da minha infância[...] 
De noite as famílias iam pra frente das casas 



139 
 

Conversavam sobre não sei o que 
Conversa e gente grande.[...] 
Av. Raimundo Álvares da Costa... 
Mas na minha infância as ruas não tinham nomes: 
- fica ali perto da Fortaleza 
- atrás do Zagury 
- em frente ao Posto do Teixeirinha 
- na rua do Café Society 
- adiante da casa do Mestre Oscar 
- ao lado da escola Industrial 
- no quarteirão do Estádio[...] 
Já faz muito tempo... 
A notícia não me chegava pela tv 
Nem pelo jornal.[...] 
Tanta coisa que foge da memória 
Meus primeiros passos no rumo do IETA 
Nas escadas do Colégio Amapaense.[...] 
Macapá 
Av. Raimundo Álvares da Costa 
A casa de meus pais, 
Um dia vim embora pra Belém. 
Acabou. 
Macapá. 
Meus pais aposentados 
Macapá outra, Macapá boa, Macapá de sempre saudade 
Como a casa de meus pais. (LEOPOLDO, 1990, p. 7) 

Percebe-se que o poeta (narrador), pelo recurso da memória busca 

recompor um tempo pretérito da cidade de Macapá projetando imagens com o 

olhar nostálgico de um tempo e de uma infância que já passaram - “Já faz muito 

tempo/ [...] / mas na minha infância as ruas não tinham nomes”. Rever as 

imagens de forma bem definidas – “Meus primeiros passos no rumo do IETA / 

Nas escadas do Colégio Amapaense” reconstituindo assim, pela memória, 

recordações aprazíveis ou não, que veem à tona e passam pelo filtro pessoal do 

poeta – “Não simplesmente a capital da ‘terra do manganês’ / Mas a Macapá dos 

periquitos nas mangueiras da praça da Matriz / [...] / Macapá dos pretos do 

laguinho / Cidade da minha infância”.  
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Figura 31 – Macapá sendo urbanizada. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 13 de setembro de 1952. 

A narração dos espaços dá sentido à história e a memória dos 

lugares, pois se consegue resgatar aquilo que é essencial na construção de 

qualquer lembrança, de qualquer memória de cidade, que é a sua singularidade. 

E esta é dada não pela especificidade dos lugares, que são exclusivos, mas pela 

maneira como cada um deles resume a relação entre o geral e o particular. 

Desse modo, ao contar histórias vividas, ao reconstituir a paisagem 

de Macapá, mediante fragmentos da memória - “tanta coisa que me foge da 

memória”, o narrador apresenta todo um saber sobre sua terra, sua gente, ou 

seja, sobre uma identidade, pois conforme Delgado (2010): 

Como a construção de identidades tem na memória um de seus pilares 
fundamentais, e como a memória – tal qual a História – é fonte de 
imortalidade, é possível afirmar-se que tanto o rememorar induzido 
como o espontâneo são elementos integrantes das identificações 
sociais e da produção do próprio conhecimento histórico. (DELGADO, 
2010, p. 69-70) 
 

Ainda segundo Delgado (2010), a memória enquanto suporte da 

identidade, não é preservação, mas reorganização, reconstrução de lembranças, 

visto que “a dinâmica das múltiplas temporalidades interfere no ato do relembrar, 

fazendo da memória e da identidade fenômenos dinâmicos, dialéticos e 

potencialmente renováveis” (DELGADO, 2010, p. 69). As lembranças do 

narrador destacaram vários pontos coletivos (ruas, praças, escolas, comércios) 

que fazem parte da memória coletiva, porque permaneceram em uma dimensão 
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social como fonte de saber. 

Nesse sentido, a identidade é uma busca permanente, em constante 

construção, travando relações com o presente e com o passado conhecendo a 

história. Por isso mesmo, não pode ser fixa ou determinada num ponto para 

sempre, já que implica movimento. De acordo com Hall (2003): 

A identidade cultural não está fixa, é sempre híbrida. Mas é 
precisamente porque surge de formações históricas muito específicas, 
de histórias específicas, de repertórios culturais de enunciação, que 
pode constituir-se em um ‘posicionamento’ que nós chamamos, 
provisoriamente, identidade. [...]. Então, cada um desses relatos de 
identidade está inscrito nas posições que assumimos e com que nos 
identificamos, e temos de viver esse conjunto de posições de 
identidade em toda sua especificidade. (HALL, 2003, p. 21) 
 

Portanto, a memória, mais do que simples arquivo classificatório de 

informação a reinventar o passado, é um referencial norteador na construção de 

identidades. Para Pollak (1992, p. 204), a memória é um elemento constituinte 

do sentimento de identidade, “na medida em que ela é também um fator 

importante do sentimento de continuidade e de coerência do grupo em sua 

reconstrução em si”. Ainda segundo o mesmo autor, nessa relação entre 

memória e identidade, aquela se constitui um fenômeno construído (consciente 

ou inconscientemente), como resultado do trabalho de organização (individual 

ou coletiva).  

Dessa forma, sendo um elemento constituinte do sentimento de 

identidade, a memória, tanto individual como coletiva, é também um fator 

extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma 

pessoa ou de um grupo em sua reconstrução de si, posto que: 

A memória, como esteio de identidades, refere-se aos 
comportamentos e às mentalidades coletivas, na medida em que o 
relembrar individual encontra-se relacionado à inserção social e 
histórica de cada indivíduo. A dinâmica constitutiva do processo 
individual mnemônico é trama sincrônica da existência social e da 
inserção coletiva passada, constituindo-se como representação da 
heterogeneidade tomando por base a singularidade. (DELGADO, 
2010, p. 69) 

A memória e a identidade estão interligadas, reforçando-se 

mutuamente, como faces de uma mesma moeda.  Conhecendo as nossas 

raízes, distinguimos o que nos une e o que nos divide, e ao mesmo tempo 

estamos aptos a entender que, a atitude cultural que nos rodeia desde os 

testemunhos construídos ou das expressões da natureza aos testemunhos 

vivos, são imprescindíveis para a construção de uma identidade, como se vê no 
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trecho do artigo “Uma relíquia macapaense” que segue: 

Uma relíquia amapaense 

AMAPÁ47 recebeu, em dia da semana que passou, a visita de uma 
relíquia desta terra. Trata-se do velho Benedito Canuto Picanço, que 
carrega o peso de 63 janeiros, filho do não menos respeitável Sr. 
Joaquim Manoel Picanço, que vai arrastando como Deus é servido os 
seus 86 anos. Benedito Picanço é do tempo do professor Joaquim 
Francisco de Mendonça Junior, aquele intrépido macapaense cujas 
atitudes lhe valeram ser chamado de Mucio Javrot48 daqueles idos. Foi 
com ele que o velho Picanço aprendeu a ler, e no seu jornal o 
“Pinsonia”, ou seja, nas suas oficinas, iniciou a aprendizagem do ofício 
de tipógrafo. Naquele tempo o hoje alquebrado Benedito era um guapo 
rapaz de 17 ou 18 anos [...]. Há muitos anos, já está em Macapá, 
cidade que lhe foi berço, onde exerceu, em outra época, o cargo de 
despachante do Mercado, desempenhando, atualmente, funções na 
“metragem da maré”. Ampara, assim, o governo essa relíquia 
macapaense, em cujo olhos a velhice pôs uma luz baça. (Editorial, 
Jornal Amapá, 17 de abril de 1948) 

As lembranças, as recordações sobre acontecimentos, lugares, 

pessoas, tudo isso integra a memória a partir do momento que são guardadas 

na mente. Contudo se fossem simplesmente moldadas na mente em seu estado 

natural, ou seja, sem serem relacionadas e sistematizadas, sem a influência da 

peculiaridade de cada indivíduo – não teriam sentido, seriam apenas inúmeras 

imagens desvinculadas e sem relação para o que se denomina memória. 

Do mesmo modo, através da memória os sujeitos da história 

produzem “evidências sobre processos históricos, constituindo, portanto, um 

esteio para o reconhecimento de identidades” (DELGADO, 2010, p. 71). A 

própria definição de identidade implica em distinguir os princípios, os valores e 

os traços que a marcam, não apenas em relação a si própria, mas frente a outras 

culturas, outros povos, outras comunidades. 

Em sua obra A Memória Coletiva, Halbwachs (2009) desloca o foco 

da atenção da lembrança individual para a social. Para ele a memória individual 

é um ponto de vista sobre a memória coletiva. Assim, as lembranças seriam 

coletivas, mesmo que de acontecimentos nos quais somente o sujeito estivesse 

envolvido, e com objetos que somente ele houvesse visto. Isso porque o ser 

humano nunca está só, pois carregamos sempre conosco outra pessoa. Ainda 

que não se distinga a presença material de outros homens, “só temos 

                                                             
47 Referência ao Jornal Amapá. 
 
48 Pseudônimo do poeta amapaense Joaquim Francisco de Mendonça Junior, redator chefe do 
jornal Pinsonia: órgão de interesse do extremo norte do Brasil (1895). 
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capacidade de nos lembrar quando nos colocamos no ponto de vista de um ou 

mais grupos e de nos situar novamente em uma ou mais correntes do 

pensamento coletivo” (HALBWACHS, 2009, p. 36). 

O referido autor expõe ainda que, a memória não é só um fenômeno 

de interiorização individual, mas uma construção social e, portanto, coletivo. A 

memória coletiva está o tempo todo se beneficiando da memória individual, mas 

não basta que os outros nos apresentem suas manifestações, é preciso, 

também, que concordemos com as memórias deles e que haja muitos pontos de 

contato entre uma e as outras para que as lembranças que nos ajudem recordar 

venham a ser construídas sobre uma base comum. Faz-se então necessário 

igualmente que a memória dos outros venha reforçar e completar a nossa, pois 

é preciso que “as lembranças desses grupos não deixem de ter alguma relação 

com os acontecimentos que constituem meu passado” (HALBWACHS, 2009, p. 

98), como nos mostram os versos do poema “Evocação de Macapá”, de Sílvio 

Leopoldo: 

Av. Raimundo Álvares da Costa.../ Mas na minha infância as ruas não 
tinham nomes:- fica ali perto da Fortaleza/ - atrás do Zagury/ - em frente 
ao posto do Teixeirinha/ - na rua do Café Society/ - adiante da casa do 
Mestre Oscar/ - ao lado da escola Industrial/ - no quarteirão do Estádio/ 
- descendo o Igarapé das Mulheres./ [...]. (LEOPOLDO, 1990, p. 7) 

Ao reacender a memória, relembrando as vivências do passado – “Av. 

Raimundo Álvares da Costa...”, que o identificam com a cidade de Macapá, 

estimulam sentimentos nostálgicos - “mas na minha infância as ruas não tinham 

nomes” provocados pela ausência do que, antigamente, integrava, como espaço 

de vivência, a paisagem da cidade – “fica ali perto da Fortaleza / atrás do Zagury 

/ em frente ao posto do Teixeirinha / na rua do Café Society / adiante da casa do 

Mestre Oscar [...]”. (LEOPOLDO, 1990, p. 7) 

Quanto aos “lugares de memória”, expressão encontrada em Nora 

(1993), é toda unidade significativa, de ordem material ou ideal, da qual a 

vontade dos homens ou o trabalho do tempo fez um elemento simbólico do 

patrimônio da memória coletiva de uma comunidade. Achugar (2006), ao se 

referir ao lugar da memória apresentado por Nora (1993), afirma que este “deve 

ser acompanhado por outra noção que além de apontar o lugar do enunciado 

inclua a enunciação; ou seja, dê conta do lugar de onde se fala” (ACHUGAR, 

2006, p. 180-181). Assim, entender o lugar da memória apenas como espaço 
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geocultural ou simbólico não é suficiente se não se leva em conta a enunciação 

em sua dimensão pragmática e, sobretudo, “o horizonte ideológico e o horizonte 

político ou a agenda política a partir de onde se constrói tal enunciação” 

(ACHUGAR, 2006, p. 181). Portanto, torna-se necessário relacionar a noção de 

lugar da memória com a de enunciação da memória, e com o tempo da memória, 

visto que a avaliação do passado “é central na construção da memória, 

sobretudo, no desenho das políticas da memória. Assim, a memória se constitui 

no campo de batalha onde o presente se debate com o passado como um modo 

de construir o futuro” (ACHUGAR, 2006, p. 181). 

Assim, pode-se depreender que os estudos de Halbwachs (2009) 

sobre “memória coletiva”, os de Nora (1993) sobre os “lugares de memória”, e 

os de Achugar (2006) sobre “enunciação da memória” e “tempo da memória”, 

enfatizam a importância que determinados referenciais exercem sobre as 

memórias individuais, estruturando-as, organizando-as e inserindo-as na 

memória de uma coletividade. Essa memória coletiva constitui uma das bases 

da identidade, podendo-se traduzir em consciência histórica da própria cultura, 

não só em termos abstratos, mas também como cultura material.  

Dessa forma, encontramos em Benjamin (1987), uma visão 

sintetizada sobre a memória, ao afirmar: 

Quem pretende se aproximar do próprio passado soterrado deve agir 
como um homem que escava. Antes de tudo, não deve temer voltar 
sempre ao mesmo fato, espalhá-lo como se espalha a terra, revolvê-lo 
como se revolve o solo. Pois ‘fatos’, nada são além de camadas que 
apenas à exploração mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa 
a escavação. Ou seja, as imagens que, desprendidas de todas as 
conexões mais primitivas, ficam como preciosidades nos sóbrios 
aposentos de nosso entendimento tardio, igual a torsos na galeria do 
colecionador. E certamente é útil avançar em escavações segundo 
planos. Mas é igualmente indispensável a enxada cautelosa e tateante 
na terra escura. E se ilude, privando-se do melhor, quem só faz o 
inventário dos achados e não sabe assinalar no terreno de hoje o lugar 
no qual é conservado o velho. (BENJAMIN,1987, p. 239) 
 

O conceito de história como entrecruzamento entre novo/velho é uma 

das contribuições esclarecedora de Benjamin (1987). O referido conceito ajuda 

a compreender que enfrentar hoje as dificuldades do presente, relacionando-as 

com seu significado histórico mais amplo, é o que nos constitui como seres 

humanos e como sujeitos da história. Esse movimento de escavar, recordar tem 

neste autor uma dimensão subjetiva de resgate da memória, das lembranças de 

uma vida, mas também uma dimensão coletiva, de resgate da história das lutas, 



145 
 

dos povos, da humanidade, em diversos momentos de sua história e seus 

confrontos. Ao caminhar pela cidade, entrar numa biblioteca ou museu; ao ler 

um livro, um jornal, estar diante de um monumento - cada obra guarda a história 

condensada, contradições que falam e calam, valorizam e omitem, enfim contam 

– são os discursos. Veja-se no trecho do editorial a seguir: 

As raízes históricas da gleba amapaense 

Depois de muitos anos passados, a 13 de setembro de 1943, surgiu o 
Decreto-Lei nº 5.812, o ato governamental que criou os territórios 
Federais emprestando “personalidade política ao Amapá” e abrindo 
horizontes progressistas a um povo capaz, mas infelizmente 
estilionado pelo esquecimento e pela ausência da assistência 
indispensáveis às comunidades humanas. A lei presidencial, a par de 
seu significado imediato para as populações que iriam ser 
beneficiadas, representava, ao mesmo tempo, a recuperação da terra 
e do homem, cujo futuro estava dependendo da compreensão e lucidez 
de um homem público que possuísse genial estatura política e 
excepcional visão de conjunto com relação aos problemas do país. E 
o presidente Getúlio Vargas preencheu essa necessidade, oferecendo-
nos o diploma legal de 13 de setembro de 1943, o qual, situando-nos 
na dimensão histórica que nos foi legada pelos nossos maiores, veio 
libertar a gleba amapaense da incerteza e das adversidades de uma 
natureza hostil. E tudo mudou na paisagem regional; criou-se novo 
estado de espírito no seio do povo; e a sensação de abandono que 
minava a alma coletiva foi substituída por uma crença inabalável de 
dias melhores. Pois bem: em 25 de janeiro de 1944 foi instalado o 
Govêrno que trazia a missão de colonizar e desbravar uma região 
considerada malsã e improdutiva”. (JORNAL AMAPÁ, 01 de maio de 
1954) 

 

O relato acima transcrito evidencia dois elementos importantes: o 

movimento da história e da memória, visto que ambas são “remédios” contra o 

esquecimento e ainda, como afirma Le Goff (2003), são também espaços de 

poder. Dessa maneira, Delgado (2010, p. 44) informa que, “a narrativa contém 

em si força ímpar, visto ser também instrumento de retenção do passado e, por 

consequência, suporte do poder do olhar e das vozes da memória”, ao mesmo 

tempo a referida autora ressalta que “os melhores narradores são aqueles que 

deixam fluir as palavras na tessitura de um enredo que inclui lembranças, 

registros, observações, silêncios, análises, reflexões, testemunhos” (Delgado, 

2010, p. 44). 

A memória, pensada em relação ao discurso é vista como 

interdiscurso, ou seja, é o saber discursivo:  

Que torna possível todo dizer e que retorna sob forma do pré-
construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o 
modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada”. 
(ORLANDI, 2002, p. 30) 
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Nessa direção Le Goff (2003, p. 419), aponta que “A memória remete-

nos [...] a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode 

atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas”. A identidade se constrói entre o passado e o presente, se faz no hoje 

pelos tecidos de uma memória. Por aí se mobilizam representações imaginárias 

de uma nação, de uma cultura identificada, por exemplo, a um território 

geográfico e político. 

1895 – 1945 
 

Das inúmeras efemérides que em nossas colunas temos divulgado 
todas ligadas à história política do Amapá, à sua vida mesma, primeiro 
como território contestado, e depois como parte integrante da própria 
comunidade pátria; das inúmeras efemérides, dizíamos, nenhuma 
talvez ultrapasse ao feito glorioso e imorredouro de Francisco Xavier 
da Veiga Cabral, que a 15 de Maio de 1895 teve o supremo gesto de 
coragem e a decidida atitude de 146eroi-se  ao invasor francês, que, o 
atacou após traiçoeiro desembarque em sólo amapaense. Essa página 
heroica tem o lugar que merece, já na memória do nosso povo, que 
sabe fazer justiça ao mérito e não olvida nunca o nome de seus 
compatriotas predestinados, já entre as mais sublimes conquistas da 
nacionalidade, que nos conduziram à pujante civilização de hoje e ao 
indestrutível senso de unidade, liberdade e independência. (Editorial, 
JORNAL AMAPÁ, 13 de abril de 1946) 
 

Esse sentimento de busca pela autonomia é revelado quando os 

sujeitos históricos relatam, pela memória, como foi a luta pela conquista da 

terra/território, que simboliza, do ponto de vista coletivo, um bem indispensável 

à comunidade, cujo valor deve ser transmitido de geração a geração, conforme 

atesta o editorial a seguir: 

Amapaense formula a segunda representação em favor de sua 

autonomia 

O povo de todos os nossos municípios – seja desta capital e interior, 
de Mazagão, Amapá e Oiapoque, numa expressiva unanimidade e com 
absoluta identidade de propósitos, não poude conter a sua formal 
desaprovação ao gesto dos parlamentares que ventilam e fomentam, 
no seio da Assembleia Constituinte, a ideia de extinção dos novos 
Territórios Federais. Reboou através de todos recantos da Nação o 
brado de protesto que se fez ouvir das unidades injustamente 
ameaçadas em sofrer um colapso em suas vidas administrativas. [...] 
A população amapaense ‘a una você’, confia na ação clarividente do 
Presidente Eurico Gaspar Dutra e na elevação de vistas dos senhores 
constituintes, e espera que não serão inúteis os apelos que dirigiu em 
favor da manutenção dos Territórios, para que possa ser levada a bom 
têrmo a obra louvável, dinâmica e de verdadeira brasilidade que aqui 
se vem executando. [...] A existência do Território Federal do Amapá é 
uma inadiável necessidade para o progresso da Amazônia e do Brasil 
e um imperativo histórico e geográfico a que não podem e não devem 
fugir os Representantes do Povo Brasileiro na Constituinte de 1946. 
Este povo, que teve o seu ideal sempre postergado, apesar das 
heróicas lutas em que se empenhou no sentido de manter para o Brasil 
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uma das suas regiões mais ricas e cobiçadas, fez o seu primeiro apêlo   
em 1870 ao Govêrno Imperial e volta agora, em 1946, ao Govêrno da 
República, para pedir se lhe conceda o que não é, absolutamente, um 
favor, mas um ato da mais lídima justiça. É o próprio Estado do Pará, 
na palavra autorizada do seu antigo governante e atual membro da 
Comissão constitucional, o senador Coronel Magalhães Barata, que 
declara que à míngua de recursos próprios, via-se obrigado a deixar o 
Amapá abandonado e que êste, sob administração, pode tornar-se um 
grande centro mineral e de pecuária. (JORNAL AMAPÁ, 13 de abril de 
1946, grifos nossos) 

 

O fragmento do discurso acima mencionado faz referência ao 

episódio de uma possível tentativa, pela assembleia constituinte de 1946, de 

extinção dos então recém-criados territórios federais. Tal notícia provocou forte 

desconforto e mobilização na comunidade amapaense que, de imediato, se 

posiciona contra as possíveis ações da referida assembleia a respeito do fato 

mencionado. De maneira evidente, essa mobilização se configura também como 

uma forma de solidificar o sentimento de pertencimento a um território, a um 

lugar, bem como na busca para consolidar uma identidade.  

Vale também ressaltar que o discurso articula as questões históricas, 

políticas e sociais com o sistema constituído. Existe uma preocupação que vai 

além do informar ou explicar um fato, visto que procura estabelecer uma relação 

com os acontecimentos no nível histórico, político e social e suas consequências 

para a vida da comunidade amapaense. Assim, a defesa pela terra/território, 

pode ser considerada com um símbolo cujo significado tem relação com o 

espaço, onde é possível demarcar identidades, e com a memória, um dos elos 

que permite vivenciar esse processo histórico. 

Nesse aspecto, a memória, ao instituir-se como fonte de informação 

para a História, “é também fundamento de identidades, mediante um processo 

dinâmico, dialético e potencialmente renovável, que contém no seu âmago as 

marcas do passado e as indagações e necessidades do tempo presente” 

(DELGADO, 2010, p. 51). 

Portando, a construção de uma identidade depara-se com uma rede 

simbólica que se tece por meio do tempo, num redimensionamento da relação 

entre passado e presente. A memória social histórica tende a se aproximar do 

passado, de um passado que na visão da análise do discurso se faz inscrito no 

presente dos discursos que circulam por entre os enunciados.  
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3.4 – Discurso e identidade: por onde os discursos são produzidos  

 

O discurso não é simplesmente aquilo que 
traduz a lutas ou os sistemas de dominação, 
mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder 
do qual nos queremos apoderar. 
(FOUCAULT, 2008, p. 10) 

 

O pertencimento a um território, a um lugar, vai se tornando, cada vez 

mais reduzido. Quem é de onde? De onde se está? Onde se fala? Os limites e 

fronteiras entre as regiões, territórios, lugares, podem se mostrar mais ou menos 

definidos. No entanto, a representação que se traz do outro, que não está em 

destaque no meu olhar, se fará por meio do discurso. Parece que sempre se cria 

uma lacuna entre o outro que está do outro lado e aquele presente no discurso. 

Segundo nos afirma Certeau (2006, p. 314): “É necessário morrer de 

corpo para que nasça a escrita”. O discurso é um outro lugar que, embora inscrito 

naquele a que se faz referência, buscando incluir-se no acontecimento de que 

se faz palavra, também é renúncia, num deslocamento. Assim, encontrando-se 

entre a proximidade daquilo que busca referir e o distanciamento, estará 

produzindo sentidos num movimento de idas e vindas. Levando sentidos para o 

que foi dito, instaura outros dizeres, incita outros fazeres/acontecimentos, tanto 

para os que se fazem “no palco” do que foi dito, como para aqueles que se fazem 

mais distantes. 

Essa disputa entre receptor e emissor faz com que a linguagem não 

pertença nem a um, nem a outro. Conforme Hall (1997), ela é um ‘espaço’ 

cultural partilhado em que se dá a produção de significados. Esta é sua definição 

para representação, aquilo que é construído na interseção entre as apreensões 

das leituras que emissor e receptor têm de determinados significados colocados 

em circulação através da linguagem. 

A produção da identidade está indissociavelmente ligada à construção 

das representações. Ela inclui as práticas de significação e os sistemas 

simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos 

como sujeito. O símbolo ou o signo, conforme Silva (2009, p. 78) “é uma marca, 

um traço que está no lugar de uma outra coisa, a qual pode ser um objeto 

concreto, um conceito ligado a um objeto concreto ou um conceito abstrato”. 

No que diz respeito à representação, o referido autor distingue duas 
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dimensões: uma externa, como os sistemas de signos; outra interna ou 

experimental, como a representação do “real” na consciência, isto é, a nossa 

identificação com aquilo que representamos. Nesse sentido, a representação 

tem um papel fundamental na definição/construção da identidade, pois é pela 

representação que a identidade e a diferença passam a existir. 

Para Bossé (2004), a identidade se exprime e se comunica de 

maneira interna e externa, por meio de práticas simbólicas, representativas e 

discursivas. Hall (2003), por seu turno, situando a discussão no campo das 

representações e do discurso, comenta que “as identidades são construídas 

dentro do discurso e que, por isso, é preciso compreendê-las nos locais onde 

foram produzidas” (HALL, 2003, p. 109).   

Considerando que os estudos culturais têm posicionamento 

epistemológico específico, pois deixa de tomar a cultura como variável 

dependente para tê-la como condição constitutiva da vida social, é fundamental 

o seu relacionamento com a linguagem, que assume posição privilegiada na 

construção e circulação de significado.  Hall (1997) argumenta que:  

Até os mais céticos acabam por reconhecer os significados como 
subjetivamente válidos, isso ao mesmo tempo em que estão 
objetivamente presentes no mundo contemporâneo sob a forma de 
ações, instituições, rituais e práticas. A ênfase na linguagem e no 
significado tem tido o efeito de tornar distinta, senão de dissolver, a 
fronteira entre as duas esferas, do social e do psíquico. (HALL,1997, p. 
24) 
 

Afirma ainda o referido autor, que esta ênfase na linguagem e no 

significado só é possível por que a linguagem funciona como um sistema de 

representação, uma vez que utilizamos sinais e símbolos (sons, palavras 

escritas, imagens, notas musicais e até objetos) que significam ou representam 

para outras pessoas. As pessoas, membros de determinada cultura, devem ser 

capazes de reconhecer o que é colocado em circulação entre si, ou seja, devem 

partilhar os mesmos códigos culturais, podendo compreender conceitos, ideias 

e sentimentos. Devem ser capazes de fazer isso de forma mais ou menos 

parecida, uma vez que o significado, colocado em circulação através da 

linguagem, é um diálogo – mas apenas parcialmente compreendido, sempre um 

intercâmbio desigual.  

Considerando que o funcionamento da linguagem só é possível, como 

já referido, através da representação. Elementos específicos, como sons, 
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palavras, gestos, expressões, roupas, fazem parte do mundo natural e material, 

mas sua importância é reconhecida não pelo que são, mas pelo que fazem, pela 

sua função. Ao deixarem de serem reconhecidos por si mesmos ganham 

importância simbólica e, por isso, deixam de referir a si mesmos para representar 

outras coisas. É esta a dinâmica que forma a linguagem e seus significados, a 

relação que se estabelece entre significado, linguagem e representação. 

Assim, a construção da identidade, segundo autores como Maher 

(2002), Orlandi (2003), Hall (2006 /2009), Silva (2009), Achugar (2006), Castells 

(2006) e Oliven (2006), está ligada a estruturas discursivas e narrativas oficiais. 

Para que essas narrativas produzam um efeito, faz-se necessário que a 

mensagem veiculada seja “verossímil, pois para que uma ideologia se realize 

como tal, capture os sujeitos, provoque adesão, é preciso que as significações 

produzidas pelo discurso encontrem eco no imaginário dos indivíduos aos quais 

se dirige” (MAHER, 2002, p. 116), quer dizer, “é preciso que se dê certa 

adequação entre as significações desse discurso e as representações dos 

sujeitos” (OLIVEN, 2006, p. 27-8). 

Na mesma direção da construção de identidades, Castells (2006) 

apresenta três diferentes modos de produção das identidades, entendendo que 

essa produção sempre ocorre em um contexto marcado por relações de poder:   

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em 
relação aos atores sociais. [...] Identidade de resistência: criada por 
atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 
estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, 
trincheiras de resistência e sobrevivência [...] Identidade de projeto: [...] 
uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, 
ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social. 
(CASTELLS, 2006, p. 24) 
 

Entendendo-se o discurso em sua diversidade, trazendo possibilidade 

de mais de um posicionamento discursivo, podemos encontrar, nos discursos 

que se referem ao Amapá, a produção de diversas identidades, ainda que se 

possa perceber uma certa predominância daquela que mais esteja assimilada à 

posição de poder das narrativas anunciadas pela mídia. 

As narrativas são, assim, estratégias discursivas que vão 

(re)inventando um passado, uma história, uma paisagem, uma sociabilidade e 

uma origem comuns, pois é necessário criar os laços imaginários que permitam 

ligar pessoas, as quais “sem eles, seriam simplesmente indivíduos isolados, sem 
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nenhum sentimento de terem qualquer coisa em comum” (SILVA, 2009, p. 85). 

Nesse sentido, compreender a identidade valendo-se dos discursos é 

uma estratégia elucidativa, uma vez que o discurso é produzido em 

determinadas condições históricas e, também, porque ele cria tradição 

(passado) e influencia novos acontecimentos.  

É pelo discurso, concebe Orlandi (2003), que a História ultrapassa a 

mera perspectiva de evolução e faz sentido. É no discurso fundador que se 

instala as condições de formação de outros, filiando-se à sua própria 

possibilidade, “instituindo em seu conjunto um complexo de formações 

discursivas, uma região de sentidos, um sítio de significância que configura um 

processo de identificação para uma cultura, uma raça, uma nacionalidade” 

(ORLANDI, 2003, p. 24). Assim deve-se pensar as identidades sociais como 

construídas no interior da representação, através da cultura, não fora delas. 

Pensando-se que: “O enfoque da cultura começa quando o homem 

ordinário se torna o narrador, quando define o lugar (comum) do discurso e o 

espaço (anônimo) de seu desenvolvimento” (CERTEAU, 2008, p. 63), que tipo 

de simetria podemos encontrar entre o que diz o Jornal Amapá e o que dizem os 

sujeitos inseridos nos espaços referidos por esse jornal como pertencentes ao 

Amapá? Ou ainda, como se produzem as posições dos sujeitos enunciadores do 

jornal e daqueles que se fazem protagonizados nos discursos desse jornal? 

Enfim, estabelecer um olhar reflexivo sobre os vários enfoques discursivos, 

anunciados no Jornal Amapá, e que contribuíram para o processo de construção 

das identidades amapaenses. 
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CAPÍTULO IV - O COTIDIANO DE MACAPÁ NO JORNAL AMAPÁ 

 

A partir da segunda metade da década de 1940 e final da década de 

1960, a cidade de Macapá experimentou algumas alterações em sua fisionomia. 

Na imprensa local, particularmente no Jornal Amapá essas mudanças eram 

anunciadas frequentemente sob a denominação de desenvolvimento, ao mesmo 

tempo o referido jornal fornece pistas sobre como esse “desenvolvimento” se 

apresentava e repercutia no cotidiano da população da época, registrando nas 

suas seções, marcas das identidades amapaenses.  

 

4.1 – Religiosidade: a festa de São José de Macapá 

 

O padroeiro do cristão é escolhido de uma 
lista oficial dos santos reconhecidos pela 
Igreja católica, e assim também, regras 
canônicas que prescrevem o modo de cada 
fiel cumprir esse culto particular. 
(DURKHEIM, 1989, p. 78) 

 

A festa religiosa em homenagem a São José de Macapá ocorre uma 

semana antes do dia 19 de março (dia de São José) e é promovida pela Igreja 

Católica com a adesão de diversas instituições oficiais e não oficiais. Na época, 

era uma das atividades que mais reunia pessoas no então Território Federal do 

Amapá. Pessoas de todos os níveis sociais se misturavam nesses momentos de 

devoção religiosa. Esse evento, por ocorrer todos os anos e pela sua dimensão, 

representava a tradição religiosa do Amapá de maior visibilidade, bem como, a 

mais conhecida no cenário local e regional.  

Festa de São José de Macapá, Padroeiro de Macapá 

Tiveram início, dia 10 do mês em curso, sábado, nesta capital, os 
tradicionais festejos em homenagem ao padroeiro da cidade, o 
milagroso São José de Macapá, a quem a nossa população, todos os 
anos devota o culto de sua fé inabalável. 
Este ano, como nos anos anteriores, estão decorrendo com grande 
animação, tanto os festejos profanos como os religiosos, tudo 
indicando que jamais fenecerá a religião católica, que alimenta a alma 
da maioria dos habitantes deste pedaço da Amazônia Brasileira. 
(JORNAL AMAPÁ, 15 de março de 1956)  
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Um dos pontos altos da festividade é a procissão, que atendendo uma 

tradição, a população realiza um trajeto, um percurso em caminhada por 

algumas ruas da cidade: 

Hoje à tarde a procissão de São José: Emocionante o culto ao 
padroeiro de Macapá – A crença do nosso povo na Providência 
Divina 
 

Como encerramento aos dias de consagrados a São José, será 
realizada à tarde grande procissão, momento em que a população 
católica de Macapá terá oportunidade de demonstrar a sua crença na 
Providência Divina, única força capaz de evitar as quedas da nossa 
alma. A procissão sem dúvida alguma, constituirá um emocionante 
espetáculo de fé cristã. (JORNAL AMAPÁ, 19 de março de 1955)  

 

A procissão de São José de Macapá pode ser entendida como uma 

caminhada de uma comunidade movida por um ato religioso comemorativo ou 

de reconhecimento de uma alteridade mítica a ocupar espaços vazios de suas 

individualidades. Nessa perspectiva, DurKheim (1989) comenta que: 

As crenças propriamente religiosas são sempre comuns a determinada 
coletividade que faz profissão de aderir e de praticar os ritos ligados a 
elas. Elas não são apenas admitidas a título individual, por todos os 
membros dessa coletividade; são coisas do grupo e constituem a sua 
unidade. Os indivíduos que a compõem se sentem ligados uns aos 
outros pelo simples fato de terem uma fé comum. Uma sociedade cujos 
membros estão unidos pelo fato de conceber, da mesma maneira, o 
mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. (DURKHEIM, 
1989, p. 75) 
 

A procissão revela-se pelo ritmo do sagrado, que pode responder por 

uma necessidade individual e/ou coletiva. Assim, durante os festejos a 

comunidade faz referência aos milagres a ele (o Santo) vinculados, a sua 

capacidade de intervir na história mudando seu rumo, alterando destinos, 

relativos desde a saúde (principalmente) e a moradia, até os aspectos da vida 

ligados às dificuldades decorrentes das condições socioeconômicas - são as 

graças alcançadas ou a serem alcançadas pelos fiéis: “É o Santo que nos ajuda 

a vencer, com a fé inabalável, os tropeços naturais da vida diária, não perecendo, 

deste modo, a crença que depositamos em Deus”. (JORNAL AMAPÁ, 13 de 

março de 1955) 

As festividades de São José também eram um espaço privilegiado 

para as pessoas da comunidade manterem relações sociais, inclusive com as 

maiores autoridades do poder público (governador, prefeito, juiz de direito, etc.) 

visto que, em seu cotidiano, era difícil de acontecer. Essa ocasião possibilitava 

para que a comunidade interagisse com essas autoridades dentro de um 
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ambiente comum que era denominado como “Os noitários da Barraca de São 

José”, onde durante uma semana se transformava em um espaço de diversão e 

socialização (o espaço da festa era no espaço da igreja). No local também havia 

uma concentração de atividade econômica, pois, ocorriam ali as compras e 

vendas de diversas iguarias e bebidas, leilões, sorteios, sendo que o valor 

arrecadado normalmente era destinado para as obras da igreja católica, ou seja, 

o profano é dominado pelo sagrado, isto é, a manifestação da fé passa pelo 

controle institucional que a legitima. 

A identificação da comunidade com o Santo gerou também um saber 

mitológico produzindo uma das lendas mais tradicionais do Amapá, a da “Pedra 

do Guindaste”49. Assim, aproxima-se o saber do mito com o saber da 

manifestação religiosa.  

  

                                                             
49 A Pedra do Guindaste é um monumento localizado em frente à cidade de Macapá, dentro do 

Rio Amazonas. Segundo uma das versões da lenda, contada pelos moradores mais antigos e 
que vem passando pelas gerações, existia na referida pedra uma cobra grande, com dimensões 
incalculáveis, que na reponta da maré (quando começa a encher), sai para tomar água e assim 
evitando que encobrisse a pedra. Caso alguém tivesse a “infelicidade” de mandar retirar a pedra 
do rio, imediatamente a água do Amazonas subiria tanto, que Macapá iria para o fundo. Para 
proteger a pedra e a cidade de uma possível “calamidade”, foi colocada uma imagem do 
Padroeiro São José (feita pelo escultor português Antônio Ferreira da Costa) sobre a pedra, 
abençoando e protegendo a cidade.  Ressalta-se que essa pedra original foi parcialmente 
quebrada pela colisão de uma embarcação, modificando assim sua forma original, sendo 
necessário a construção de um bloco de concreto para continuar sustentando a imagem do 
santo. 
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Figura 32 - Pedra do Guindaste com a imagem do Padroeiro São José. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

O poeta amapaense Osmar Júnior escreveu a canção “Pedra do Rio”, 

narrando a história da “Pedra do Guindaste” entre o passado e o presente, no 

qual critica a insensibilidade daqueles que no presente querem obstruir, apagar 

da memória essa história de manifestação de fé. 

Pedra do rio (Osmar Júnior) 

Pedra do rio  
Encantará meu povo 
Por isso é que o tempo exterminou 
A fé que a água levou 
 
Pedra do rio 
Em água branda e lamentos 
E o meu povo mudou 
O tempo se passou 
 
Ao raiar o dia  
Tinha romaria 
Arraiá que festa 
Era noite e dia 
 
Outra pedra surgiu 
Frente aquele horizonte 
Mas ninguém tem mais fé  
Na nova pedra do rio 
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Ao raiar o dia 
Tinha romaria 
Arraiá que festa 
Era noite e dia 
 
Meu São José da beira-mar 
Protegei meu Macapá 
São José da beira-mar 
Protegei meu Macapá 
 
Nos dê a fé 
Nos dê a fé 

 

Efetiva-se, então, na “Festa de São José”, um período instituído pela 

igreja católica, marcado pelo sagrado, exercendo um fascínio necessário sobre 

a comunidade e estando acima do tempo e do espaço. É, portanto, a identidade 

exposta, a fé que adquire forma em seu espaço e evidencia relações 

comunitárias. A religião está presente na vida social cotidiana da comunidade, 

cuja representação pela festa, mostra que o sentimento religioso presente nessa 

manifestação, contribui para o processo de construção identitária amapaense, 

visto que:  

O culto ao Padroeiro desta cidade é uma tradição que jamais sairá da 
lembrança do nosso povo. Todos os anos de 11 a 19 de março, 
repetem-se belos e comoventes festejos em honra do milagroso São 
José, a cuja glória eterna está ligado o próprio destino espiritual desta 
terra cristã. (JORNAL AMAPÁ, 13 de março de 1955). 
 

Assim, as comemorações em homenagem a São José de Macapá, ao 

longo do tempo, emergem e mantém-se através das suas memórias repletas de 

significados festivos e desse modo, constituem um dos importantes substratos 

de identificação social da comunidade amapaense.  

 

 
 
4.2 – Quebra de condutas (ocorrências policiais) 
 
 

Em quase todas as edições do Jornal Amapá encontra-se referências 

sobre o movimento das ocorrências policiais na cidade de Macapá. São 

relatadas então, de forma sintética, principalmente entradas de detentos, 

esclarecendo-se também os motivos sumários que levaram a captura. Nessa 

seção, as pessoas de baixa renda aparecem com grande regularidade, sendo 

que os comentários sucintos sobre as diversas formas de aprisionamentos 
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compõem um quadro que, de certa forma, movimentava o cotidiano de uma 

cidade em desenvolvimento, bem como “alimentava” de informações policiais, 

as rodas de conversas e as “fofocas”. 

Nos primeiros anos de criação do Território Federal do Amapá o 

número de ocorrências policiais que pudemos observar no Jornal Amapá 

indicam que o aprisionamento por “embriaguez e desordem” era uma prática 

bem corriqueira, sendo que indivíduos eram costumeiramente identificados pelo 

nome (as vezes pelo apelido); naturalidade; estado civil, idade, profissão e em 

alguns casos, pelo local de moradia:  

 

EMBRIAGUEZ E DESORDEM 

Foram enxadrezados, por embriaguez e desordem: Orlando Estevão 
Pereira, maranhense, solteiro, de 24 anos, operário; Waldemar 
Ferreira da Silva, amazonense, solteiro, de 32 anos, pedreiro, residente 
no Barracão dos Operários; João Miranda Sidrim, paraense, de 26 
anos, solteiro, trabalhador do Fomento Agrícola; Aristides José dos 
Santos, vulgo “Baiano”, de 42 anos, carpina; Manuel Porpino de Sena, 
paraense, solteiro, de 25 anos, motorista; Manuel Viana de Souza, 
amazonense de 35 anos, carpinteiro; Felipe Marques Pereira, 
amapaense, casado, pescador, residente no Igarapé Grande; por 
desordem, Cesar Soares, cearense, solteiro, de 32 anos, trabalhador 
no Hospital em Construção. (JORNAL AMAPÁ, 9 de fevereiro de 1946, 
grifos nossos) 
 

É interessante também destacar que, em outros momentos a cor da 

pessoa era relatada logo após a sua naturalidade como se a intenção fosse 

demarcar pela raça a sua condição social: 

EMBRIAGUEZ E DESORDEM 

Passaram a figurar nessa galeria, os “inocentes”: Raimundo Ramos 

Filho, paraense, preto50, braçal, com 26 anos; Raimundo Lino Picanço, 
paraense, preto, braçal Sérgio dos Santos Araújo, vulgo “baiano”, 
pardo, braçal, com 38 anos; [...] (JORNAL AMAPÁ, 9 de fevereiro de 
1946, grifos nossos) 
 

Ou adjetivando o sujeito, para designá-lo pejorativamente pela sua 

naturalidade: 

CRIA JUIZO PEDRO 

É rio-grandense do norte, é papa-jerimum o Pedro Norberto da Silva. 
Tem apenas 26 anos, é estivador, residente no bairro do Trem e gosta 
um bocado do parati. Outro dia o “Chico” subiu-lhe pra cabeça e o 
potiguar entendeu – eram 11 horas da noite, vejam só! – de invadir a 
casa de Candida Valente das Neves. Mas saiu-se mal, porque a 

                                                             
50 Grifos nossos 
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Candida é valente e o Pedro “comeu” 6 horas de xadrez. (JORNAL 
AMAPÁ, 14 de fevereiro de 1948, grifos nossos)  

 
Outro aspecto relevante encontrado nas ocorrências policiais refere-

se aos relatos a outros motivos de prisão. Além de por “embriaguez e 

vagabundagem”, são recorrentes as seguintes qualificações:  

OFENSA MORAL 

Manoel Barros, paraense, pedreiro, aqui residente, esteve preso 
porque, em trajes de Adão, bastante embriagado, flanava na praia da 
Fortaleza, sem respeito às famílias que ali se encontravam. (JORNAL 
AMAPÁ, 26 de maio de 1945) 

 

PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO 

Ana Pereira da Conceição, Merian Pereira as Conceição e Maria Júlia, 
apesar de avisadas pela polícia, persistiram em perturbar o sossego e 
a moral pública, do que resultou serem hospedadas no xadrez, para 
ver que conselho da polícia deve ser aceito. ((JORNAL AMAPÁ, 26 de 
maio de 1945) 

 
INFRIGIU O TABELAMENTO 

Por ter vendido carne de suíno a 6 cruzeiro o quilograma, foi preso 
Raimundo Cruz, paraense, de 35 anos, pedreiro residente nesta 
cidade. (JORNAL AMAPÁ, 6 de outubro de 1945) 
 
 

PEQUENOS FURTOS 

O menor A.E. foi acusado de haver furtado um par de sapatos de 
Raimundo José Rodrigues, confessou o furto e devolveu o sapato. 
(JORNAL AMAPÁ, 12 de maio de 1945) 

IDÍLIO INTERROMPIDO 

Ele chama-se Raimundo Lino Picanço, amapaense, 21 anos, casado, 
carroceiro; ela América Ferreira dos Santos conhecida pelo “sobriquet” 
de Maria Vadoca, paraense, solteira, 29 anos, residente no Igarapé da 
Fortaleza. é da Fortaleza. Raimundo e Vadoca esqueceram-se, no 
calor do idílio, que estavam na praça Barão do Rio Branco excederam-
se. Pôr isso foram detidos até às 6 horas, quando a autoridade lhes 
deu liberdade... e conselhos. (JORNAL AMAPÁ, 10 de janeiro de 1948) 

 

O primeiro homicídio de grande repercussão na cidade de Macapá 

vem quebrar a rotina das notícias policiais, inclusive já trazendo indícios para 

uma “nova” forma de linguagem policial e de apresentação das referidas notícias.  
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Figura 33 – primeiro crime que abalou a cidade. 

 
Fonte – Jornal Amapá, 30 de setembro de 1956. 

 

Portanto essa rotina policial presente no Jornal Amapá é relevante, já 

que parecia cumpria uma função determinada, pois, enquanto outras seções de 

notícias pareciam destacar um espaço privilegiado (política, social, cultural) para 

as notícias apresentadas, a policial aparentava manter uma maior relação com 

o cotidiano mais imediato da cidade de Macapá. 

 

4.3 – Obituários  

 

A seção de óbitos cumpria um papel semelhante “às ocorrências 

policiais”, já que a maioria dos óbitos se limitava a tratar de casos acontecidos 

na cidade de Macapá. Chama atenção o fato de que a maioria das mortes eram 

quase sempre naturais e só em poucos casos eram motivadas por acidentes, 

estes normalmente apresentavam grandes repercussões na cidade, 

principalmente quando tratava-se da morte de personalidades bem conhecidas 

e com grande popularidade na comunidade. Nos dois casos os obituários 
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ganham importância ao serem destacados normalmente na primeira página do 

Jornal Amapá: 

FALECEU O PROFESSOR TOSTES  

Figura 34 – Professor José Barroso Tostes 

 
Fonte: Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1963. 

 
Após resistir contra séria e grave enfermidade que o acometeu e 
prostou em seu leito por vários dias [...] veio a falecer, às 9:30 horas 
do dia 21 do corrente, em meio ao carinho e prantos dos seus familiares 
e entes queridos, o venerando, o estimadíssimo Professor José 
Barroso Tostes, mestre de várias gerações [...] estudioso constante 
dos segredos da nossa língua máter, quer como orador brilhante e 
entusiástico com apurados recursos de eloquência e fina retórica, quer 
ainda como interessado cultor do bom teatro ou defensor intransigente 
das coisas do Amapá, da sua história, seus problemas e progresso, 
deixou o Professor José Barroso Tostes marcas indeléveis de sua 
passagem pelos nossos educandários e vida pública deste Território. 
[...] Falou, antes do enterramento, o Tenente Uadih Charone, em nome 
do Colégio Comercial do Amapá. O Governador do Território fez-se 
representar pelo seu Chefe de Gabinete. O AMAPÁ apresenta à família 
enlutada as suas sentidas condolências. (JORNAL AMAPÁ, 25 de 
janeiro de 1963, grifos nossos) 

O texto (notícia) retrata a morte de um reconhecido membro pioneiro 

da educação amapaense, cuja a vida é retratada pelo seu caráter e dedicação 

profissional “estimadíssimo Professor”; “defensor intransigente das coisas do 

Amapá”. Também chama atenção no texto, a presença de detalhes biográficos, 

aparentemente insignificantes do ponto de vista funcional do texto (efeito real), 

mas é o elemento que transporta o leitor para um conhecimento de uma trajetória 

de vida, as vezes desconhecida pelas gerações atuais, ou seja, o texto tem a 
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potencialidade de fazer viajar o leitor/ouvinte através da notícia apresentada e 

assim contribui para que as lembranças continuem vivas e atualizadas. 

A TRAGÉDIA DO MACACOARY 

O Governo do Território Federal do Amapá cumpre o doloroso dever 
de comunicar às autoridades militares, civis e eclesiásticas, às classes 
conservadoras, ao funcionalismo, ao operariado e ao povo, o 
falecimento do Doutor Coaracy Monteiro Nunes, Deputado da Câmara 
Federal por este Território; do Dr. Hildemar Pimentel Maia  Suplente de 
Deputado Federal pelo Território do Amapá, e Hamilton Henrique da 
Silva, funcionário da Secretaria Geral do Território, motivado por 
trágico desastre de aviação, ocorrido na manhã de hoje, na região do 
rio Macacoary, no Munícipio desta Capital. (JORNAL AMAPÁ, 25 de 
janeiro de 1958, grifos nossos) 

Figura 35 – Comunidade na Igreja de São José de Macapá, prestando as últimas homenagens 
aos falecidos. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 30 de janeiro de 1958. 
 

O texto faz referência ao primeiro acidente aéreo de grande 

repercussão no Território Federal do Amapá, aconteceu na localidade de 

Macacoari, aproximadamente 100 quilômetros de Macapá, no dia 21 de janeiro 

de 1958. Após a participação na tradicional festa de São Sebastião na 

comunidade, o pequeno avião que levaria as referidas personalidades explodiu 

logo após a decolagem ceifando a vida de todos que se encontravam na 

aeronave.  

Duas ilustres personalidades do Amapá estavam a bordo, o Deputado 

Federal Coaracy Gentil Monteiro Nunes (na época, o único representante do 

Amapá na Câmara Federal), nascido em Alenquer, estado do Pará, em 3 de 

outubro de 1918. Formado em Direito, foi o primeiro Deputado Federal do 

Território do Amapá e irmão do primeiro Governador do Território Janary  Nunes. 
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Após a primeira eleição em 1946 foi reeleito para mais dois mandatos seguidos, 

1950 e 1954. Presidiu na Câmara Federal, a Frente Parlamentar de Valorização 

da Amazônia. (Informações adaptadas do Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1958).  

Outro membro foi Hildemar Pimentel Maia, nascido em Belém, em 01 

de agosto de 1919. Veio para o Amapá logo após a criação do território federal 

e exerceu a função de Promotor de Justiça bem como foi suplente do Deputado 

Federal Coaracy Gentil Nunes nos três mandatos consecutivos. (Informações 

adaptadas do Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1958) 

Não menos relevante também a figurava Hamilton Henrique da Silva 

Piloto responsável pela condução da aeronave nascido em São Domingos do 

Capim, Pará, em 9 de junho de 1925. Servidor Público do Território Federal do 

Amapá na função administrativa, também exercia a função de piloto de pequenas 

aeronaves. (Informações adaptadas do Jornal Amapá, 25 de janeiro de 1958) 

Figura 36 – Personalidades que morreram na “Tragédia do Macacoari”. 

   
Fonte: Jornal Amapá, 30 de janeiro de 1958. 

 

O episódio em questão, pela forma como aconteceu provocou uma 

grande comoção na população amapaense e grande repercussão na Amazônia, 

estendendo-se no cenário nacional, principalmente pela morte do Deputado 

Federal Coaracy Nunes, que tinha uma participação ativa na Câmara Federal, 

pois como já mencionado, presidiu a Frente Parlamentar de Valorização da 

Amazônia. Tanto que há um fato, registrado no Jornal Amapá, que ainda hoje é 

pouco conhecido pela população; talvez no “calor” das emoções durante as 
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homenagens póstumas, na Câmara Federal, bem como por um provável 

desconhecimento da trajetória histórica do Amapá, fora apresentado na época, 

pelo Deputado maranhense Lister da Silveira Caldas, um projeto de lei que 

modificaria o nome de Território Federal do Amapá, para Território Federal 

Coaracy Nunes: 

Figura 37 – Proposta de mudança no nome do Território do Amapá. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 06 de fevereiro de 1958. 

 
 

Apesar de toda força política exercida pela família Gentil Nunes, 

nesse período, tal projeto de lei não prosperou, fez-se valer a tradição histórica 

e identitária do Amapá que vem sendo construída ao longo dos anos. O exemplo 

permite ainda vislumbrar umas das reflexões possíveis sobre o interesse da 

comunidade sobre esse obituário: a confluência entre as biografias e a morte, 

sob o prisma de uma comoção instantânea, como ocorreu. 

É interessante também notar que os textos (notícias) agregam em si 

uma relevância social e que transcendem o primeiro momento da informação, 

visto que sua duração e finalidade vão além do dia póstumo e do entorno familiar. 

Veja-se a seguir uma notícia dez anos após o acontecimento: 

Homenagens póstumas 

Transcorridos dez anos, permanece na alma do povo amapaense a 
lembrança da tragédia e o reconhecimento de uma coletividade aos 
méritos dos ilustres desaparecidos. Nem o tempo consegui apagar a 
saudade e a gratidão. (JORNAL AMAPÁ, 20 de janeiro de 1968) 
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Essas notícias, de certa forma contrastavam com a maioria de outras 

notas fúnebres publicadas no jornal, que normalmente apareciam nas últimas 

páginas e em notas pequenas, mas sem perder de vista a emoção, característica 

principal dos textos fúnebres: 

Notas Fúnebres 

O sr. Antônio Joaquim de Campos e sua esposa senhora Adalgiza das 
Chagas Campos, passaram pelo dissabor de perder seu filhinho 
Newton, enlevo do casal. O enterramento da editosa criança teve 
grande acompanhamento de pessoas amigas. (JORNAL AMAPÁ, 29 
de março de 1947) 
 

Assim, os obituários no Jornal Amapá funcionavam como uma 

espécie de texto (notícia) que criava uma identificação imediata com a 

comunidade: entristecia e exaltava por meio de destacados tons, que ecoavam 

pelos recantos da cidade.   

 

 

 

4.4 - Carnaval: a expressão do humor popular 

 

O espírito festivo do macapaense sempre se manifestou ao longo de 

sua história e no período do carnaval se acentuava ainda mais, pois a 

participação popular era mais efervescente. E o Jornal amapá cuidava de 

destacar em sua “seção carnavalesca”, criada especificamente nesse período, 

os locais, dias e horários dos desfiles de blocos e ranchos, as “batalhas de 

confetes”, os bailes de salões nos clubes e os concursos de fantasias. O carnaval 

é divulgado como a festividade mais aguardada pela população amapaense; 

“Momo empolga a cidade, desde que se estabeleceu o reinado de folganças e 

diabruras ao que se convencionou denominar – Carnaval” (JORNAL AMAPÁ, 9 

de fevereiro de 1946). 

A história do carnaval amapaense começa em 1946 (nos primeiros 

anos de criação do Território Federal do Amapá), nessa época Macapá estava 

em franco desenvolvimento com a construção dos primeiros prédios públicos, 

para tanto fez-se necessário trazer mão de obra mais qualificada para o 

desenvolvimento dessas construções.  

Dentre os que aportaram no Amapá, nessa época, o maior número de 

trabalhadores (principalmente pedreiros, ferreiros e carpinteiros) foi do Estado 
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do Pará, particularmente de Belém, onde o carnaval já estava consolidado. 

Desse modo, com esses trabalhadores chegavam também os primeiros 

carnavalescos (Mestre Bené, José Vagalume dos Santos, Mestre Hollywood, 

Picolé, Mestre Fabiano e Manoel de Souza51) que deram o tom aos carnavais de 

rua e ajudaram a fundar os primeiros blocos carnavalescos populares intitulados 

“Os Bandoleiros da rgia”52 e “Os tricolores da folia” que mais tarde se 

transformariam nas duas mais tradicionais escolas de samba de Macapá: 

“Boêmios do Laguinho” e “Maracatu da Favela”.  

Seção Carnavalesca 

A mocidade que labuta nas construções e demais serviços operários, 
não se poderia retrair, compartilhando, pois, dos folguedos com os 
seus instrumentos típicos, em garboso e formidável desfile, 
conclamando os molemolentes a virem para as ruas nos momentos 
consagrados à Folia. [...] O rancho nº 1 da cidade está em plena forma 
e percorrerá hoje as nossas vias públicas, com seus belos uniformes 
em meio ao roncar de suas cuícas e soar dos tamborins “bamboleando” 
no delírio do frevo. (JORNAL AMAPÁ, 9 de fevereiro de 1946) 
 

Figura 38 – “Os Bandoleiros da Orgia” - primeiro bloco carnavalesco popular de Macapá. 

 
Fonte: Porta retrato – Ap. 

 
 

  

                                                             
51 Operários da construção civil vindos principalmente de Belém-Pa e fundadores do carnaval 
amapaense. 
 
52 “Rancho” carnavalesco composto por operários que trabalhavam na construção do Hospital 
Geral de Macapá. 
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Figura 39 – “Tricolores da Folia” – bloco carnavalesco popular da década de 1940. 

 

 
Fonte: Porta retrato – Ap. 

 

Conforme o jornalista Aníbal Sérgio (2011), ao final da década de 

1940, as agremiações cresceram e passaram a se organizar melhor, 

apresentando passistas, porta-estandarte e bateria, quesitos obrigatórios para 

os “ranchos” se apresentarem em público. A questão é que não havia um local 

adequado para a realização das apresentações. Foi quando surgiram os 

comerciantes que passaram a organizar os eventos carnavalescos nos bairros 

da cidade, aos sábados e principalmente aos domingos.  

A concentração de pessoas, durante esse período gerava consumo e 

lucros garantidos aos proprietários dos estabelecimentos comerciais que 

promoviam o carnaval. Também foi criada a “batalha de confete” (nome em 

homenagem à época carnavalesca) que era realizada na frente da cidade e do 

prédio do Macapá Hotel, principal ponto de encontro da sociedade local na 

época.  

O maior carnaval de Macapá 

O Carnaval dominou totalmente a cidade, especialmente nestes 
últimos dias do reinado de Momo, quando o mais pacato cidadão 
deixou de lado as suas conveniências e veio dar, nas ruas ou nos 
salões de festas, a sua parcêla de alegria à quadra momêsca. Blocos 
e ranchos e foliões de última hora deram um colorido diferente ao 
Carnaval de rua macapaense. (JORNAL AMAPÁ, 13 de fevereiro de 
1964)  
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Nesse sentido observa Da Matta (1997) que: 

A “rua”, tomada em seu sentido mais genérico e categórico, e em 
oposição à “casa” (que representa o mundo privado e pessoal), é o 
local próprio do ritual. Assim, universo espacial próprio do carnaval são 
as praças, as avenidas e, sobretudo, o “centro da cidade” que, no 
período ritual, deixa de ser o local desumano das decisões impessoais 
para se tornar o ponto de encontro da população, do mesmo modo que 
os salões são o espaço igualador de várias posições sociais. (Da 
Matta, 1997, p. 56) 
 

Ainda seguindo a visão de Da Matta (1997), sobre o papel dos salões 

como “espaço igualador de várias posições sociais” durante o carnaval, observa-

se que, nesse período ocorriam também os bailes carnavalescos nos principais 

salões de festas da cidade de Macapá e de outros distritos. Os clubes sociais 

realizavam animadas as temporadas carnavalescas que começam na sexta-feira 

“gorda” e se estendiam até a terça-feira “gorda”. E nesses espaços ocorriam o 

congraçamento entre as classes sociais, ou seja, permitia uma aproximação 

entre as classes de menor poder aquisitivo e as abastadas. Por fim, o carnaval, 

de certa forma, aumentava os laços de “solidariedade” entre os sujeitos sociais: 

Nos Salões de Clubes 

Neste ano de 1962, não houve agremiação que deixasse de 
proporcionar festas carnavalescas aos seus associados. Aréo Clube; 
Amapá Clube; CEA Clube; Trem E. Clube: Santana E. Clube; Latidute 
Zero e Fazendinha E. Clube, desta cidade, e Mina Clube e Manganês 
E. Clube, da Serra do Navio, brilharam intensamente nêste Carnaval. 
As festas estiveram à altura das tradições dos clubes locais, 
merecendo grandes elogios, a alegria, a harmonia e o entusiasmo 
reinante em todos eles. (JORNAL AMAPÁ, 10 de março de 1962) 

Figura 40 – Carnaval de salão. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 03 de março de 1958. 



168 
 

No carnaval do ano de 1965 surge um bloco “de sujo”53, denominado 

posteriormente (1967) de A Banda, que a partir de então tornou-se uma 

referência no carnaval amapaense, pois agregava e “arrastava” pelas ruas da 

cidade, um grande número de pessoas de todas as classes sociais. Conforme 

Montoril (2004), os idealizadores do bloco carnavalesco A Banda, eram tidos 

pelo governo local da época54, como “agitadores” da ordem pública e inimigos 

da revolução de 1964, inclusive alguns de seus membros foram presos nas celas 

da Fortaleza de São José de Macapá, sem qualquer mandado judicial.  Foram 

soltos mais tarde por falta de provas, mas figurando na lista dos inimigos da 

revolução. 

Por coincidência ou não a música de puxava o bloco carnavalesco 

também era A Banda, de Chico Buarque de Holanda, que na época representava 

uma espécie de “hino” contra a ditadura militar no Brasil. Por todos esses 

elementos, a primeira tentativa do bloco para participar de um evento oficial foi 

frustrada:  

A Banda 

O bloco de sujo denominado “A BANDA”, deixou de desfilar diante do 
palanque oficial por decisão dos promotores do certame. É que se 
achavam infiltrados entre a rapaziada integrante do sujo, conhecidos 
agitadores e indivíduos com várias passagens pela Polícia. Em sinal 
de respeito ao grande público que se comprimia na Av. FAB não foi 
permitida a passagem do referido grupo, evitando-se assim possíveis 
cenas desagradáveis e inspiração de tais elementos. (JORNAL 
AMAPÁ, 18 de fevereiro de 1967) 

Após uma ampla repercussão da matéria, inclusive em Belém do Pará 

através do jornal Folha do Norte, a diretoria da Banda conseguiu direito de 

resposta: 

A Banda só pretendeu reverenciar rei momo 

A propósito da notícia publicada na edição de Domingo, da Folha do 
Norte, de Belém do Pará, fomos procurados pela Senhora Alice 
Guedes de Azevedo, organizadora do bloco de sujo A Banda, que veio 
desmentir, tivesse aquêle cordão carnavalesco, qualquer aspiração 
política, conforme apregoou a referida notícia. Desmentiu, ainda, o fato 

                                                             
53 Conforme Da Matta (1997, p. 127) o ‘bloco de sujo’ é significativo pois “trata-se de um grupo 
cujo nome evoca uma fantasia sem forma definida”. 
 
54 Na época, o Território Federal do Amapá politicamente estava divido entre dois grupos de 
oposição, o de Janary Nunes (Ex-governador e atual Deputado Federal) e o do então governador 
Luiz Mendes. Vale salientar que a música A Banda, de Chico Buarque era exaustivamente tocada 
pelas ruas da cidade para divulgar a candidatura de Janary Nunes para o pleito de Deputado 
Federal. 



169 
 

de que o bloco tivesse sido organizado para comemorar a diplomação 
de qualquer político, pois, segundo suas próprias palavras, é avêssa à 
política, não tendo por isso nenhuma simpatia por políticos. [...] A 
Banda foi idealizada para congregar todos os brincantes de sujo de 
nossa capital na têrça-feira gorda. (JORNAL AMAPÁ, 25 de fevereiro 
de 1967) 

Figura 41 – O bloco de “sujo” – A Banda (1968). 

 
Fonte: Repiquete no Meio do Mundo. 

Assim, o bloco da Banda comprovava durante o seu percurso que a 

transgressão era possível; homens se vestem de mulher, brancos se pintam de 

negro e vice-versa, os homens “soltam as frangas”, os “políticos” dançam na 

multidão, e o pobre aparece como um nobre marajá. Todo esse cenário traz 

elementos importantes que compõe os diversos quadros da construção 

identitária amapaense. 

Portanto, o carnaval macapaense era uma atividade popular de que 

todos podiam participar, inclusive com rompimento das normas sociais da época 

e, de acordo com a interpretação de Da Matta (1997), até mesmo a discriminação 

deveria desaparecer durante o período de carnaval. Ainda na visão de Da Matta 

(1997) o carnaval contém uma essência igualitária, onde as relações de 

espontaneidade e afetividade vividas em “casa” extrapolam para a “rua”, o 

espaço da rua se transforma temporariamente no espaço de casa, como algo 

excepcional. 

Bakhtin (1993) também reitera esse caráter extraordinário do 

carnaval, observando sobre a liberdade vivenciada na época dos festejos:  
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Os espectadores não assistem ao carnaval, eles o vivem, uma vez que 
o carnaval pela sua natureza existe para todo o povo. Enquanto dura o 
carnaval, não se conhece outra vida senão a do carnaval. Impossível 
escapar a ela, pois o carnaval não tem nenhuma fronteira espacial. 
Durante a realização da festa, só se pode viver de acordo com as suas 
leis, isto é, as leis da liberdade. O carnaval possui um caráter universal, 
é um estado peculiar do mundo: o seu renascimento e sua renovação, 
dos quais participa cada indivíduo. (BAKHTIN, 1993, p. 6) 
 

Dessa maneira, o carnaval de rua macapaense com os seus blocos, 

ranchos, cordões, festas nos salões de clubes, com a efetiva participação 

popular constituem espaços democráticos onde as ideias de congraçamento, de 

comunhão e de homogeneidade fazem mais sentido. 

 

4.5 – Literatura e memória: interseções com o cotidiano macapaense 

 

O Jornal Amapá passa a veiculava a partir das edições do ano 1950, 

uma seção cultural onde divulgava as produções literárias amapaenses por 

iniciativa dos recém-chegados escritores, que vieram prestar serviços como 

servidores públicos no Território Federal do Amapá. No referido período, é uma 

das seções mais regulares do jornal e considerada vanguarda na divulgação das 

primeiras expressões literárias amapaenses, visto que, na época era o principal 

e mais eficiente meio de divulgação da produção desses escritores. A seção 

normalmente se localizava na terceira página do jornal e era bastante apreciada 

principalmente entre as pessoas com o letramento. 

As características do Amapá, o ufanismo, a memória e o cotidiano da 

cidade de Macapá são temas recorrentes nos textos literários publicados no 

Jornal Amapá. Confira-se, a seguir alguns desses textos:  

  



171 
 

Macapá (Alexandre Vaz Tavares55) 

Na esquerda margem selvosa 
Do rio-mar, o Amazonas, 
Pensativa e descuidosa 
Como essas gastas madonas 
Das noites de bacanal 
Descansa da atividade 
Dos anos. Da nova cidade 
A minha cidade natal.  
[...]                                
 
Então que alegre não era 
Ver-se o ledo rodopio 
Em manhãs de primavera 
Ou nas tardinhas do estio 
De um povo em festa a folgar: 
Moças com laços de cores 
Raparigas com mil flores 
Rapazes buscando amores... 
Tudo era rir e brincar!  
[...]      
 
Mas, hoje ei-la: descansa 
Rememorando a pujança 
Do fastígio, que a mudança 
Dos tempos lhe arrebatou... 
 [...] 

                                                        (JORNAL AMAPÁ, 20 de março de 1948). 
 

O trecho transcrito nos mostra como principal temática a descrição 

das lembranças da cidade de Macapá e revela um cenário que confronta o 

passado com uma inércia ao desenvolvimento e o presente, uma cidade que 

crescia dia a dia, era o “progresso” chegando. As lembranças do autor percorrem 

cenários com fortes relações afetivas, “a minha cidade natal”. 

Nas reedificações de suas lembranças, ao recordar o passado, são 

as saudades que afloram do presente. Da Matta (1992), ao se ferir a essa 

temática, afirma que: 

Sendo, pois, a saudade categoria social, começamos a perceber que 
ela é a expressão de uma concepção específica de tempo. Entretanto, 
mais do que ser uma forma de estabelecer sulcos externos ou 
descontínuos que nos envolvem, como fazem os ponteiros de um 
relógio ou as folhas de um calendário, a saudade fala do tempo por 
dentro. Da temporalidade como experiência vivida e reversível que 
cristaliza uma dada qualidade. Assim, pela saudade, podemos invocar 
e dialogar com pedaços do tempo, fazendo trazer os tempos especiais 
e desejados de volta. (DA MATTA, 1992, p. 4-5) 
 
 

                                                             
55 Amapaense nascido em 1858, formado em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro. 
Juntamente com as atividades profissionais desenvolvidas em Macapá e Belém, também 
percorreu os caminhos das “letras” sendo considerado o precursor da Literatura Amapaense. No 
seu poema “Macapá” registra a cidade iniciando uma fase de crescimento. 
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Dessa forma, fazer uma reflexão sobre a saudade, significa adentrar 

no campo da memória, porque esta é que fala do tempo interior e da 

temporalidade como vivido e mutável, visto que:  

A especificidade do tempo da memória é a sua reversibilidade, que 
permite pinça fragmentos do vivido. Então o que diferenciaria a 
memória da saudade seria que está última traria somente os tempos 
desejados. Percebe-se assim, a existência de imbricação entre 
saudade e memória que fazem emergir a saudade. (BERNARDO, 
1998, p. 107) 
 

É a saudade que o autor sente ao lembrar o passado. Assim, ao 

reconstituir a Macapá do passado com o olhar no presente percebe-a como uma 

cidade em desenvolvimento.  

Ainda a esse respeito, Aracy Mont’Alverne56 escreveu: 

Macapá Cinderela (Aracy Mont’Alverne) 

Macapá já foi outrora 
Uma menina do mato... 
Tão pequenina e franzina, 
Doentia, retraída,  
E que vivia esquecida... 
[...] 
 
Hoje a menina está moça, 
E ainda está crescendo,  
Já é por todos notada 
Está se desenvolvendo, 
E quando ouve dizer 
Com admiração, 
Que é São Paulo ou Brasília, 
Do Brasil o coração 
Ela toda ufana diz: 
“Eu também sou importante, 
Sou a cabeça do País” 
 
[...] 
Cresceu muito, ficou forte, 
É a Cinderela do Norte! 
Tem saúde, tem escolas 
Para se aperfeiçoar. 
Tem ouro e joias bonitas... 
Até não usa mais chita! 
Vem gente lá de outras terras, 
Aos grupos lhe visitar 
É gentil, não é orgulhosa, 
A todos sabe tratar. 
[...]                             
                                (JORNAL AMAPÁ, 20 de setembro de 1956) 
 

                                                             
56 Professora e escritora nascida em 1913, na cidade de Colares, Belém do Pará. Chegou ao 
Amapá em 1942 e exerceu suas atividades principalmente na educação, sendo a primeira mulher 
a exercer o cargo de secretaria de educação do Território Federal do Amapá. Como poeta deixou 
várias obras literárias, inclusive algumas ainda não publicadas.  
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Pelas memórias da autora vê-se Macapá como uma “menina” 

interiorana que com o passar do tempo está se desenvolvendo, as imagens de 

novas ruas, casas em alvenaria, praças, escolas, hospital e o crescimento 

populacional significam a chegada da modernização, inevitável característica da 

urbanização de uma cidade.  

Figuras 42 – Contraste entre construções de Macapá no centro da cidade57 (1945). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

Observa-se que as mudanças no perfil da cidade não são tomadas 

como perda, pelo contrário, as transformações ocorridas são apresentadas com 

forte afetividade pela autora: “Cresceu muito, ficou forte/ É a Cinderela do 

Norte!”. 

Nesse sentido, Halbwachs (2009, p. 91) ressalta, que a lembrança é, 

em larga medida: “uma reconstrução do passado com a ajuda de dados tomados 

de empréstimo ao presente e preparados para outras reconstruções feitas em 

épocas anteriores e de onde a imagem de outrora já saiu bastante alterada”. 

Uma outra lembrança vai na mesma direção: 

                                                             
57 A figura apresenta um contraste entre as construções da Macapá antiga e moderna – do lado 
esquerdo nota-se uma residência simples e ao lado direito residências modernas. Observa-se 
também que a rua começa a receber pavimentação. 
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O “Bandeirante” Janary Nunes (Isnard Lima58) 

Faz anos, em 42, quando o “Senhor Destino” me atirou às terras do 
Amapá não esperava eu retornar neste hoje para revê-las cobertas de 
flores, tendo a engrinaldá-las esta Meca onde não estrugem 
lamentações, mas os mandamentos do trabalho. 
Macapá, vi-a em pequenina... Novo Presépio a crescer na amplitude 
deste Amazonas que aprendi a amar e percorrer seu imenso estuário, 
ao fascinar-me à luz violeta de seus lagos, no rugir da pororoca à magia 
dos silfos e boiunas... [...]. No extremo do Brasil meus olhos não 
encontram aproveitamento de riqueza talqualmente o que vejo aqui, 
neste começo do abraço fraterno em que o Rio-Mar se irmana ao 
oceano tenebroso! Palmo a palmo perlustrei o território nacional e, 
mais incansavelmente, talvez, esta maior partícula da Pátria. 
Entretanto, ali ou acolá, nunca jamais presenciei tão rápido subir duma 
comunidade do que em Macapá. [...]. (JORNAL AMAPÁ, 05 de abril de 
1952, grifo nosso) 
 

A crônica apresenta pelas memórias do autor, o espaço amapaense 

em suas peculiaridades naturais abundantes e as formas exóticas que compõe 

essa natureza em todo seu esplendor, desde o silêncio das matas, o “rugir” da 

pororoca59 até o a magia da boiuna60, fazendo com que o encanto dessa 

natureza desperte um certo orgulho pela região. Esse sentimento ufanista 

transmite a percepção de duas realidades: uma tradicional que expressa um 

conjunto de valores culturais coletivos relativos ao meio ambiente (Rio 

Amazonas; pororoca; boiunas), que mesmo diante das mudanças do mundo 

moderno, a comunidade procura resguardar esses valores adquiridos ao longo 

do tempo, visto que: 

Nas culturas tradicionais, o passado é honrado e os símbolos 
valorizados porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A 
tradição é um modo de integrar a monitoração da ação com a 
organização tempo-espacial da comunidade. Ela é uma maneira de 
lidar com o tempo e o espaço, que insere qualquer atividade ou 
experiência particular dentro da continuidade do passado, presente e 
futuro, sendo estes por sua vez estruturados por práticas sociais 
recorrentes. (GIDDENS, 1991, p. 38) 
 

A outra realidade apresentada é a visão do autor como um flâneur 

diante de uma cidade cuja transformação paisagística foi tão rápida, e passam 

                                                             
58 Isnard Brandão de Lima, nasceu em Manaus e veio definitivamente para o Amapá em 1949 
acompanhando sua família. Poeta, advogado e boêmio, dedicou a maior parte de sua vida à 

Literatura. 
 
59 Fenômeno natural que acontece quando as águas de maré crescente tentam invadir o estuário 
do rio, no momento em que a maré fluvial se opõe com grande intensidade. 

 
60 Boiuna ou cobra grande é um mito amazônico de origem indígena, descrita como uma 
grande cobra escura capaz de virar as embarcações. Também pode imitar as formas das 
embarcações iluminadas, atraindo náufragos para o fundo do rio, ou assumir a forma de uma 
mulher. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Naufr%C3%A1gio
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pelos olhos, novas imagens que se tornarão suportes para novas memórias, 

(memória em movimento); “Entretanto, ali ou acolá, nunca jamais presenciei tão 

rápido subir duma comunidade do que em Macapá [...]”. E nesse processo, é a 

dimensão do espaço/lugar que torna possível a consolidação e a estabilidade da 

memória, pois as imagens construídas no processo de memorização estão 

vinculadas ao espaço. A memória do autor, portanto, conforme Delgado (2010, 

p. 62) “traduz registros de espaços, tempos, experiências, imagens e 

representações” da cidade que ele vê e que por ela é visto. 

Desse modo, a relação estabelecida entre a literatura e a memória é 

possibilitada pelo jogo de lembrança e esquecimento, espaço e tempo. E esse 

jogo está relacionado aos espaços/lugares das vivências individuais e coletivas. 

E ainda, “reencontrar temporalidades é também reencontrar lugares e 

identidades” (DELGADO, 2010, p. 120).  

Assim, percebe-se que nas inúmeras publicações dos textos literários, 

no Jornal Amapá, muitos escritores trazem em suas memórias um 

reconhecimento do presente e a valorização do passado. Enxergam na cidade 

de Macapá dos “bons tempos” (o passado), especificidades que lhes são 

particulares, mas que se tornam coletivas, pela socialização de suas obras 

literárias e pelos sentimentos de identificação que têm com elas.  

 

 

4.6 – Educação Escolar 

 

Desde as primeiras edições o Jornal Amapá, a educação escolar no 

Amapá é um tema noticiado com bastante frequência. Deve-se principalmente 

ao fato de que, no início da administração do território federal, o número de 

analfabetos era considerado muito elevado, principalmente entre os adultos. 

Desse modo se fez necessário diversas medidas para reduzir esse número, 

como trazer do estado do Pará diversos professores com a mínima qualificação, 

aulas noturnas em todas as escolas do Amapá e estimular a frequência dos 

alunos na escola. 
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Mesmo sendo obrigação do governo realizar tais medidas e direito do 

cidadão em recebê-la, o jornal transforma as notícias como uma “façanha” fora 

do comum do governo: 

 

DECRESCE ANIMADORAMENTE O NÚMERO DE ANALFABETOS 
NO TERRITÓRIO 
 
O índice de analfabetos entre nós, que fora quase cem por cento, póde-
se dizer, até há bem pouco tempo, que decrescêra bastante após o 
advento do atual Govêrno, que não se tem descurado de tão 
importante assunto, - conseguindo baixar aquele mesmo índice para 
66%, segundo dados oficiais publicados em recente estatística do 
govêrno federal, – melhorará definitivamente, numa tendência 
promissora para a completa extinção desse quisto entrave do 
elevamento moral e cultural de uma raça, que é o analfabetismo. [...]. 
Em futuro próximo, podemos adiantar, até o próprio elemento proletário 
territorial, que o necessitar, será alfabetizado, o que implica em 
esplêndida obra de caráter eminentemente prático e sadio, positivo e 
patriótico. (Editorial, JORNAL AMAPÁ, 23 de junho de 1945) 
 

Para acelerar essa “luta” contra o analfabetismo inúmeras escolas são 

construídas proporcionando o ingresso de um número maior de alunos: 

Figura 43 - Grupo Escolar Alexandre Vaz Tavares. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 04 de agosto de 1951. 
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6 Grupos Escolares E 77 Escolas Isoladas: Mais de seis mil alunos 
– 68 cursos supletivos – alfabetizando os sentenciados – Colônia 
Penal 
 
De 1944 a 1950, o mundo escolar amapaense cresceu para 83 
unidades de ensino, somente no curso primário [...] A matrícula geral 
do ensino primário fundamental no Território em 1944 foi de 1.280 
alunos, e em 1950 foi de 6.130 e a frequência média naquele ano foi 
de 763 e no ano passado foi de 4.555 alunos. (JORNAL AMAPÁ, 04 
de agosto de 1951) 

 

Outro fato relevante foi a criação da Escola Normal de Macapá no final 

dos anos de 1940, para a formação de professores, visto que a demanda de 

alunos crescia consideravelmente: 

ESCOLA NORMAL DE MACAPÁ: COLAÇÃO DE GRAU DA 
PRIMEIRA TURMA DE PROFESSORES 1953 
 

A Escola Norma de Macapá está realizando hoje grande e expressiva 
solenidade por motivo da colação de grau da primeira turma de 
professores formada por êsse estabelecimento de ensino. Com o seu 
programa adaptado às peculiaridades regionais, a Escola Normal, em 
1953, concluiu uma jornada brilhante e que será útil à nossa vida, 
sobretudo se a enxergarmos como um passo decisivo no cenário 
educacional amapaense. (JORNAL AMAPÁ, 31 de janeiro de 1954) 

 

Figura 44 - Alunas das primeiras turmas da Escola Normal de Macapá. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 23 de fevereiro de 1952. 

 

De fato, o curso de formação de professores foi um passo significativo 

para a melhoria do ensino no Amapá, que avançou em outros níveis, inclusive 

proporcionando os primeiros ingressos de jovens estudantes amapaenses no 
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ensino superior em universidades públicas, principalmente Universidade Federal 

do Pará, em Belém, com quem o Amapá mantém um vínculo de proximidade: 

Estudantes amapaenses logram aprovação no exame vestibular 

Expressiva conquista vem de colher a juventude estudiosa amapaense 
no exame vestibular de diversas faculdades da Universidade, 
recentemente realizado em Belém. Cêrca de 30 estudantes oriundos 
de estabelecimentos de ensino médio de nossa capital lograram 
aprovação nas provas, ingressando dêsse modo, no Curso Superior. 
O índice percentual dos aprovados foi de mais ou menos 80% 
considerando-se o número de môças e rapazes que daqui seguiram 
para prestar o referido exame. (JORNAL AMAPÁ, 27 de janeiro de 
1968) 
 

Com as diversas notícias (discursos) sobre o progresso da educação 

escolar no Amapá publicadas, o jornal chama atenção da comunidade 

amapaense para a importância de combater o analfabetismo e para tanto faz-se 

necessário, educação e instrução; bem como relaciona a educação escolar, 

como uma forma de fortalecer as qualidades morais e as virtudes sociais. 

Assim sendo, à medida que se impulsiona o combate ao 

analfabetismo, o governo amplia a construção de escolas na capital, Macapá, 

extensiva a todos os municípios do território. Com isso, é possível perceber um 

significativo avanço em todos os níveis de escolaridades do Amapá.  
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CAPÍTULO V - O JORNAL AMAPÁ: DISCURSOS E IMAGENS 

 

 

  

O Jornal Amapá, como já referido era composto de diferentes seções 

elas aparecem com frequência em diferentes espaços sociais que vão definindo 

e redefinindo o processo, através do qual as identidades amapaenses vão se 

constituindo.  

Nesse sentido, em cada uma dessas seções foram selecionados os 

textos que de algum modo fazem referência ao Amapá, aos amapaenses e aos 

outros (migrantes). Dessa seleção chegou-se a uma série de discursos e 

imagens61 em seguida, procurou-se distribuí-los em temas mais gerais, 

chegando-se a temáticas mais específicas para tratar da produção discursiva 

das identidades amapaenses no Jornal Amapá, conforme apresentados a seguir. 

 

5.1 – Os primeiros habitantes: algumas considerações 

 

No Brasil, o Amapá foi o estado pioneiro no 
reconhecimento dos direitos territoriais 
indígenas. Todas as terras reivindicadas 
pelos índios foram demarcadas e 
homologadas. (GALLOIS & GRUPIONI, 
2003, p. 30) 

 

 

Para a historiografia indígena amapaense, os índios Tucujus62 foram 

os primeiros habitantes da região. Faziam parte das diversas populações 

indígenas que ocupavam a região ao norte do Brasil (Tapuias, Aruaques, 

Caraíbas, Tupis-guaranis), sendo que na margem esquerda, hoje Macapá, 

prevaleceu a presença dos Tucujus, até a ocupação colonial, quando se 

retiraram mais para dentro da floresta.  

                                                             
61 Além das imagens apresentadas no Jornal Amapá utilizou-se também outras imagens, 
especialmente do Acervo Histórico do Amapá e preferencialmente aquelas que se encaixavam 
dentro do recorte temporal analisado no referido jornal (1945-1968). 
 
62 De origem tupi, o vocábulo Tucuju é uma transliteração de Tucumã, espécie de palmeira 
natural da Amazônia, com frutos graúdos e oleosos usados na feitura do vinho, licor, mingau, 
dentre outras iguarias. 
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 Conforme a Funai (1988) Pinzón teve contatos mais próximos com 

eles em 1513, quando retornava à costa das Guianas:  

Além dos Tucuju, Pinzón teria avistado também os índios Palicur; 
Mayé; Itutan e os Maraon.  Outros contatos aconteceram em 1604, 
através do naturalista francês Jean Mocquet que relatou uma guerra 
que teria ocorrido entre os Palicur e os Galibi, sendo a vitória da nação 
Palicur com a ajuda dos Tucuju. Em 1639, o jesuíta espanhol Cristobal 

de Acuña63, realizando estudos cartográficos na margem guianense 

do Amazonas, localiza uma missão portuguesa, com vários índios 
catequizados, entre eles estavam os Tucuju. Essa missão ficava 
localizada, segundo Acuña, às proximidades de Macapá. (FUNAI, 
1998, p. 1) 

Reis (1957) informa que a população desses índios na fase de maior 

ebulição demográfica, não passou de duas mil pessoas. Menciona ainda que os 

Tucujus eram muito acessíveis e que, inicialmente fizeram amizade com os 

franceses possibilitando, assim, o contrabando e a descoberta de ouro entre 

Oiapoque e Saint Georges64. Tal fato representava uma ameaça à soberania 

portuguesa que:  

No período das fortificações, construídas ao longo do vale do 
Oiapoque, provocou um verdadeiro êxodo dessa gente para o outro 
lado, onde se aculturavam e passavam a viver como "civilizados". 
Muitos desses índios passaram a residir em Paris, como retribuição à 
"ajuda" que eles deram ao governo francês, na localização das minas 
de ouro. (FUNAI, 1998, p. 2) 
 

A forma pouco cortês por parte dos portugueses no trato com os 

Tucujus, “castigos excessivos, assassinatos, estupros, exploração doméstica e 

sexual das índias jovens” (FUNAI, 1998, p. 2), foram propícios a que esses índios 

se fizessem amigos dos franceses, que ao contrário dos portugueses, passaram 

a agradá-los com uma variedade de presentes, inclusive com:  

Viagens a Paris, de onde sempre não retornavam. Essas "vantagens" 
proporcionadas pelos franceses aos Tucuju tiveram forte repercussão 
na Coroa portuguesa que resolveu, com a ajuda dos jesuítas, mudar 
de estratégia. Assim, chegaram ao Cabo do Norte várias galeras, com 
presentes vindos até de outras colônias, constituídos de sedas, 
utensílios domésticos e pagamentos de vantagens a todos que 
conseguissem fazer dos Tucuju seus amigos. (FUNAI, 1998, p. 2) 
 

Na tentativa de recuperar a “simpatia” dos Tucujus o governo 

português estabelece na Carta Régia de 27 de novembro o de 1699 "que todos 

                                                             
63 Em 1639 ele fez parte da expedição de Pedro Teixeira, que explorou a bacia amazônica, com 
o objetivo de mapear o território e avaliar a sua riqueza. No seu retorno à Espanha publica em 
1941 a obra: “Nova descoberta do grande rio das Amazonas”. 
 
64 Cidade da Guiana Francesa fronteiriça com o município de Oiapoque. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Teixeira_(militar)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_Amazonas
http://books.google.es/books?id=R28BAAAAQAAJ
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os portugueses deverão dispensar aos Tucujus um tratamento especial, 

levando-os a terá uma vida mais respeitosa". Porém já era tarde demais. “A 

maioria dos Tucujus migrou para a região das guianas, aculturando-se. Os que 

ficaram, os mais velhos, foram desaparecendo aos poucos até se extinguirem 

completamente, em 1758”. (FUNAI, 1998, p. 3). 

Assim, a palavra Tucuju tem um significado especial para o Amapá e 

se mantém preservada pelo recurso da memória, desde a nomeação de espaços 

públicos à inspiração para diversas produções artísticas: “Grande guerreiro! O 

espírito de sua gente repousa em seu corpo, sua lenda atravessa os campos e 

mares; minhas visões espirituais conflitam [...] sua presença nesse momento 

invoca todos os espíritos da terra, ar e mar”. (“O Guerreiro Tucuju: espírito do 

passado” - CANTUÁRIA, 1989, p. 3) 

Por fim, o Amapá ainda concentra inúmeros povos indígenas 

formados por descendentes dos históricos grupos de origem diversas que 

convergiram para a Amazônia em diferentes épocas, como: Galibi Marworno, 

Palikur, Karipuna. Galibi do Oiapoque (baixo Oiapoque); Waiãpi, Aparai e 

Wayna, Tiriyó e Kaxuyana (Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque). 

 

 

5.1.2 – Índios amapaenses: representações no Jornal Amapá 

 

Somos cidadãos do mundo 
Meio et, meio tupi 
Marcianos de arco e flexa 
Astronautas waiãpi  
(“Planeta Amapari” - Zé Miquel, Val 
Milhomem, Joãozinho Gomes, Osmar 
Júnior, 1996) 

 

No levantamento feito nas edições do Jornal Amapá no período já 

mencionado, demonstra que o índio amapaense só entra na pauta em questões 

muito específicas: em primeiro lugar, quando representa algo exótico ou 

inusitado; em segundo, quando reivindica, as vezes com violência, alguns de 

seus direitos. Questões importantes como saúde, educação, terra, cultura e 

identidades indígenas são pouco enfocadas ou são tratadas segundo o senso 

comum formado sobre o índio, conceitos concebidos a partir da ideologia da 

classe dominante. 
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Apresenta-se a seguir, algumas formas de representações feita sobre 

o índio do Amapá, a partir das notícias veiculadas no Jornal Amapá. Em algumas 

notícias prevalecia uma visão do indígena como o selvagem ingênuo a ser 

catequizado:  

Índios Aparaís convertem-se ao Cristianismo 

Quarta-feira passada, à tarde, realizaram-se, na Igreja Matriz, as 
cerimônias dos batizados e casamentos de vários índios da tribo dos 
Aparais65, residentes à margem do rio Jari, e que se encontravam nesta 
capital, sob os cuidados da Divisão de Segurança e Guarda. Serviram 
de paraninfos, no ato do batismo, ao ex-tuchaua Muchen, que passou 
a chamar-se João Batista, o capitão Humberto Vasconcelos e esposa; 
ao índio Apaitá, que recebeu o nome de José, o sr. José Carvalho de 
Miranda e mme. Joaquim Moura Gomes; a Antônio, o sr. Antônio 
Campos Moreira dos Santos e a senhorinha Elvira Moreira dos Santos; 
a Maria do Carmo, o sr. Manuel Andrade Godinho e Mme. Dr. Carlos 
Leite; a Curiman, que teve nome cristão de Tereza, o sr. Emanuel 
Pinheiro e a senhorinha Palmira Coutinho; a Pipina, que passou a 
chamar-se Enedina, o sr. Mário Flexa Ribeiro e a senhorinha Iaci 
Bittencourt de Carvalho; a Iracema, o dr. Marcílio Felgueiras Viana e a 
senhorinha Eloiana Aranha Nunes. Os padrinhos de casamento de 
João Maracani e Maria do Carmo foram o sr. Marcílio Felgueiras Viana 
e a senhorinha Eloiana Aranha Nunes. Os padrinhos de casamento de 
João Maracani e Maria do Carmo foram o sr. Pedro Neves e a 
professora Maria Augusta de Castro; de José Cericaname e Tereza 
Taina o sr. Lourenço Borges Façanha e esposa. (JORNAL AMAPÁ, 03 
de agosto de 1946, grifos nossos) 

  
 

Logo em primeiro plano se confirma o senso comum sobre o indígena 

como selvagem a ser pacificado tendo inclusive a sua “estadia” em Macapá sob 

a responsabilidade da divisão de segurança e guarda (equivalente hoje a uma 

secretaria de segurança pública). Havia uma certa preocupação com a falta do 

batismo, então se fazia necessário transformar o índio em um “novo” homem, 

um cristão, para tanto era preciso a conversão de acordo com os princípios 

“civilizados” e “civilizantes”, a começar pelo batismo católico: “realizaram-se, na 

Igreja Matriz, as cerimônias dos batizados e casamentos de vários índios da tribo 

dos Aparais”, até o casamento, também regido pelos pela doutrina da igreja 

católica. Neste sentido, Orlandi (1990) comenta que 

Esse discurso da conversão, que encena um diálogo, na verdade põe 
na boca do índio as palavras do branco ou, mais precisamente, as 
palavras que o branco quer (precisa) ouvir dele. Essa é a sua 
dessimetria fundamental: a voz do índio é dominada pela do branco; 
ou, dito de outra maneira, há uma simulação pela qual o branco fala de 

                                                             
65 A primeira localização dos índios Aparais, no século XVI era na margem direita do rio 
Amazonas na região de Macapá e Belém, mais tarde migraram, provavelmente em grupos, para 
outras regiões até chegarem à fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa. (Fonte: “Aparai, 
povos indígenas do Brasil”, Gabriel Barbosa e Paula Morgado. Instituto Socioambiental, São 
Paulo, 2003) 
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si e para os seus como se fosse índio. E essa simulação não faz do 
índio um seu representante – ao contrário, o anula. (ORLANDI,1990, 
p. 68) 
 

 No mesmo enunciado, o índio aparece em um lugar instituído pelo 

poder oficial do estado e da igreja católica e que não corresponde ao seu espaço 

natural, pois é “na Igreja Matriz”, onde cumpre os rituais católicos. E nesses 

rituais observa-se que em alguns casos seus nomes “originais” indígenas vão 

sendo substituídos por nomes cristãos, conforme os interesses dos “civilizados” 

-  “ex-tuchaua Muchen, que passou a chamar-se João Batista [...]; índio Apaitá, 

que recebeu o nome de José [...]; a Curiman, que teve nome cristão de Tereza”. 

Essa ação transcorre como se os representantes da “civilização” estivessem 

dando e garantindo ao índio um direito a uma cidadania. Sobre esse fato Orlandi 

(1990) afirma que: 

O branco, ao falar em direitos, estabelece os critérios legítimos para o 
exercício desse direito. No contato cultural que estabelece com o índio 
− e que tem a direção do dominador para o dominado − o branco 
extingue os fatos que satisfariam os critérios que inventou como 
legítimos. Ao apagá-los, os brancos tiram dos índios, simultaneamente, 
os seus direitos. (ORLANDI, 1990, p. 165) 
 

 De certa forma, quando prevalece a figura do índio como “pacificado” 

e/ou “catequizado”, vem à tona o que Hall (2006) denomina de “jogos de 

identidades” e suas consequências. Para o referido autor: 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito 
é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 
pode ser ganhada ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo 
é, às vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma política 
de identidade (de classe) para uma política de diferença. (HALL, 2006, 
p. 21) 
 

Um outro dado interessante sobre a presença do índio amapaense na 

pauta do Jornal Amapá é que, diferentemente da maioria dos jornais brasileiros 

que, ao abordarem os indígenas evidenciam também as questões relacionadas 

a violência quer quando é vítima ou quando é o autor, no Jornal Amapá não 

encontramos notícias nessa direção. As notícias sempre abordavam ações que 

pareciam estabelecer um bom relacionamento com os poderes constituídos do 

Território Federal do Amapá: 

Descendo o Jary, o Tuchaua Tucano e sua esposa Maricaou estiveram 
em Macapá, para solicitar ao Governador do Território, auxílio em 
ferramentas, roupas e utensílios domésticos, para a sua tribo. A foto 
fixa o momento em que o casal de indígena foi recebido pelo 
Governador, que concedeu a ajuda solicitada. (JORNAL AMAPÁ, 09 
de março, de 1968) 
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Figura 45 – Índios Uruguaínas em visita as autoridades constituídas do Amapá. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 09 de março, de 1968. 

 

A matéria é ilustrada pela imagem acima, tendo ao centro um casal 

de índios Uruguaínas66 e o governador (primeiro à direita) durante um evento. 

Tal matéria aparece na primeira página do jornal, e esse destaque, 

provavelmente deveu-se a presença do governador no ato solene, no qual noticia 

um possível incentivo material para a comunidade indígena que habitava às 

margens do rio Jari. 

  

                                                             
66 Não encontramos maiores informações sobre a referida tribo, possivelmente habitou na região 
do Rio Jari que faz a fronteira entre o Amapá e o Pará. 
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Veja-se outra matéria a seguir: 

Mulher indígena hasteia o pavilhão nacional 

Mulher indígena da tribu dos Emerenhões, localizada à margem do rio 
Uaçá, hasteia cheia de altivez e entusiasmo, o pavilhão nacional, por 
ocasião de uma festa cívica. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 
1947) 

 

Figura 46 – Mulher indígena hasteando a Bandeira Nacional. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 13 de setembro, de 1947. 

 

A matéria ressalta um momento cívico em que, uma indígena da tribo 

dos Emerenhões67 é destaque por forte demonstração de respeito e amor à 

pátria, ao levantar um dos símbolos nacionais (a bandeira). Mais uma evidência 

que o jornal expressa, em tal ato, a curiosidade que a sociedade amapaense 

detinha pelo exótico, o índio poderia tornar-se "civilizado" seguindo os “bons 

exemplos” de brancos. 

                                                             
67 Não encontramos maiores informações sobre a referida tribo, possivelmente habitou na região 
do Oiapoque onde está localizado o Rio Uaçá e que faz a fronteira entre o Amapá e a Guiana 
Francesa. 
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Assim, a partir das matérias jornalísticas analisadas nos permitem 

dizer, que a representação social do indígena no Jornal Amapá se dá através de 

um discurso popular, de acordo com a posição de Orlandi (1990, p. 67), “quando 

se trata do índio em geral como povo, como raça, o discurso tende à invocação 

dos valores humanísticos e igualitários”. O que denominamos de senso comum 

é o que prevalecia, ou seja, os índios eram considerados ignorantes e 

desprotegidos, assim sendo, normalmente precisavam da tutela do governo 

territorial, que surge no papel de órgão oficial constituído e no papel da igreja, 

ambos representando o discurso do poder. Percebe-se também que, nas 

notícias veiculadas sobre o índio no Jornal Amapá, não há sequer espaço para 

a manifestação do discurso indígena. Desse modo, o índio não era sujeito nem 

mesmo de seu próprio discurso. 

 

 

5.2 – O negro no Amapá: a “saga de uma nação68” 

 

Hoje dizem que nego é uma estrela 
E vive a cintilar na forração do céu 
Em noites de marabaixo ele brilha 
Como que prá cegar 
O seu amor cruel, cruel. (“Mal de amor” - Val 
Milhomem e Joãosinho Gomes, 1996) 
 
 
 

 

Oficialmente os primeiros negros (escravos) a serem introduzidos no 

Amapá foi em 1751, quando o governado do Estado do Grão-Pará e Maranhão, 

Mendonça Furtado, para implementar o povoamento, mandou trazer famílias de 

colonos portugueses para Macapá e com elas vieram vários escravos. Conforme 

Araújo (2004, p. 21), “ainda não eram negros vindo diretamente da África e sim 

dentre os que já se encontravam em Belém, trazidos do Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Bahia e Maranhão”. Para o mesmo autor, o negro se fazia 

necessário para que os índios pudessem ser aproveitados apenas para as 

atividades de caça e de pesca.  

                                                             
68 Expressão utilizada no enredo da Escola de Samba Boêmios do Laguinho, em 1997. 
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A partir de 1753 começaram as “importações” de negros da Guiné 

Portuguesa (Guiné-Bissau), principalmente para o trabalho na produção do 

arroz, base econômica implantada pelos colonos recém-chegados: 

Esse produto correspondeu às necessidades de abastecimento do 
mercado interno (e externo), uma vez que esse produto também fazia 
parte da dieta alimentar da população e servia para o pagamento das 
tropas, em especial quando ocorria escassez da farinha de mandioca; 
este último produto era mais apreciado que o arroz pela população 
trabalhadora. (LUNA, 2009, p. 52) 

 
Com a construção da Fortaleza de São José de Macapá (1764-1782), 

aumenta significativamente o contingente de negros para o Amapá, em maior 

número para Macapá e em seguida para Mazagão. Araújo (2004) traça uma 

interessante descrição cronológicas da trajetória dos primeiros negros no 

Amapá: 

Em 7 de fevereiro de 1765, o Governador da Praça de Macapá, Nuno 
Da Cunha Atayde Verona, escrevia ao Capitão General Fernando da 
Costa Ataíde Teive, Governador do Grão-Pará, acusando o 
desembarque de 60 pretos. Nos dias 12 e 13 do mesmo mês e ano, 
mais 114 negros foram entregues ao Senado da Câmara. Desde total, 
7 foram para a região do rio Uaraperu, onde ficavam as pedreiras. No 
dia 19 de fevereiro de 1765, era feito o registro dos 4 primeiros pretos 
fugidos. Eram ditos pretos boçais (indomáveis) que pertenciam ao 
Senado da Câmara de Belém. No dia 28 de fevereiro de 1765, havia 
164 pretos no Senado da Câmara, na Vila de Macapá, a maioria 
trabalhando na Fortaleza. Em março de 1765, registram-se 8 negros 
fugidos, 6 acorrentados para não fugirem e 55 hospitalizados. Três 
pretos tinham morrido. Em abril de 1765, o sarampo grassava na vila 
de Macapá, causando estragos. Cerca de 98 negros da fortificação e 
22 da serraria caíram doentes, dos quais, dez, faleceram. A sete de 
maio de 1765, cerca de 59 pretos permaneciam hospitalizados. Em 
agosto do mesmo ano, foram recapturados 41 dos 51 presos fugidos 
em julho. Não era difícil aprisionar os negros fugidos, visto que eles 
não conheciam bem os arredores de Macapá. Os que se aventuram 
pelo lago do Curiaú eram facilmente detidos e recambiados para as 
obras da Fortaleza. Os negros mais irrequietos, os boçais, eram 
mantidos em calcetas (argolas e correntes prendendo as pernas) [...]. 
Em 1771 forma instaladas as primeiras famílias em Nova Mazagão. 
Progressivamente, 163 das 340 famílias que foram deslocadas da 
Praça Fortificada de Mazagão, no Marrocos passaram a morar na 
referida vila. Com os membros destas 163 famílias, vieram 103 
escravos com forte influência berbere e bem mais cultos que a maioria 
dos negros trazidos para Macapá. (ARAÚJO, 2004, p. 22) 

Outro aspecto a ser mencionado é a estreita relação estabelecida 

entre negros e índios, durante a construção da Fortaleza de São José de 

Macapá, em circunstâncias na maioria das vezes idênticas: 

As obras da fortificação ocupavam 157 índios concinados (pagos por 
tarefa) e 12 adidos e calcetas. O trabalho indígena era bem mais amplo 
e diversificado: 12(adidos) na obra 6 na primeira pedreira junto à obra 
15 na pedreira da boca do rio Anauerapucu, 25 na pedreira do rio 
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Areperu, 34 em 2 canoas que conduziam pedra das pedreiras, 15 no 
corte de acapuz, na boca do rio Caroru, 17 na canoa que transportava 
acapuz, 12 na canoa que conduzia lenha, 2 no forno de cal, 17 na 
canoa que fazia o transporte de madeira e palha para os telheiros de 
tijolos e 14 no hospital. Entre negros e índios, havia 346 indivíduos em 
ação. (ARAÚJO, 2004, p. 23) 

 

Para Vergolino-Henry e Figueiredo (1990), também relacionando 

negros e índios à construção da Fortaleza de São José de Macapá, afirmam que 

não há dúvida alguma de que “foram os serviços das fortificações militares que 

parecem ter absorvido grande parte da mão-de-obra, não somente dos negros 

escravos, mas também dos índios em regime de trabalho compulsório” 

(VERGOLINO-HENRY e FIGUEIREDO,1990, p. 54). 

Os negros que foram trazidos para o Amapá não aceitaram a 

escravidão, muitos rebelavam-se e fugiam percorrendo maiores distâncias de 

onde desenvolviam suas atividades como escravos, o que tornava mais difícil de 

serem recapturados, assim foram se organizando em diversos quilombos onde 

tinham roça e criavam animais.  

Após a abolição da escravatura, os negros amapaenses se mantêm 

nas suas áreas de quilombo, mas também passam a ocupar alguns espaços 

urbanos de Macapá, principalmente no bairro do Laguinho (hoje Julião Ramos), 

contribuindo de forma significativa para a construção das identidades 

amapaenses, o Marabaixo e o Batuque são alguns exemplos. 

Hoje o Amapá possui aproximadamente 72 comunidades 

remanescentes de quilombos distribuídas pelo seu território, algumas com suas 

áreas reconhecidas pelo poder público e outras na busca desse reconhecimento. 

 

 

5.2.1 – Pelas páginas do Jornal Amapá: a vida social do negro amapaense 

 

A presença do negro no Jornal Amapá aparece relacionada a diversos 

aspectos da vida amapaense (manifestações culturais, Literatura, ocorrências 

policiais, obituários, política, dentre outras). 

A Literatura, por exemplo, propiciava um tipo de entretenimento, mas 

que vinha acompanhado de ideologias e das ideias de progresso para o negro. 

Os poemas e crônicas, não apenas preenchiam as páginas com o lirismo 

poético, mas também serviam de estratégia de aproximação da comunidade em 
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geral a assuntos importantes em relação a trajetória história e desenvolvimento 

do negro. 

Marabaixo 

No tombadilho do navio negreiro 

Ninguém ouvia 

O gemido do negro no porão. 

Negro representava para o branco 

Um simples animal, 

Que não era animal de estimação. 

 

Saudade de negro era banzo, 

Para o senhor de engenho, 

Ambicioso e bronco, 

Carinho feito a negro era chicote, 

Liberdade de negro era tronco. 

[...] 

A dança do marabaixo 

Vem dessa fase maldita 

Do tempo da escravidão. 

Mar-a-baixo o negro vinha, 

Deixando a pátria distante, 

Solução no porão... 

 

Escutavam seu lamento 

Somente as ondas do mar. 

Se as ondas do mar falassem,  

Poderiam protestar... 

O marabaixo, por isso 

Em plena libertação, 

Traz no tambor a voz rouca 

Do tempo da escravidão. 

 

A voz rouca, certamente, 

 É de tanto protestar... 

Protesto para provar 

Que negro sempre foi gente 

 

(Artur Nery Marinho – Jornal Amapá, 16 de junho de 1955) 

 

O texto (poema) discute a trajetória do negro amapaense e consegue 

articular detalhes repleto de efeitos de uma realidade recuperada pela memória 

que enfoca o negro como personagem de uma história “real” e também como um 

mártir. O título do poema (Marabaixo) funciona como o mote, um símbolo que 

representa a resistência negra, o valor e a coragem da raça de lutar contra a 

escravidão.  

Benjamin (1985, p. 224) comenta que “articular historicamente o 

passado não significa conhecê-la como ele de fato foi. Significa apropriar-se de 
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uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo“. Afinal 

como sugere Benjamin (1994, p. 223) “o cronista que narra os acontecimentos, 

sem distinguir entre grandes e pequenos, leva em conta a verdade de que nada 

do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história ”, ou seja, 

é como se o presente pudesse ser salvo pelo resgate do passado e só a narrativa 

pudesse fazê-lo. 

O velho Julião 
 
Se lhe perguntarem, caro leitor: você conhece Julião Tomaz Ramos? A sua resposta 

naturalmente será firme e repentina: “Conheço”, é o “maioral” do Marabaixo69. Sim 

aquela figura popular que muita gente só recorda porque toca e dança batuque 
ritmado que ouvimos em noite de lua, ou noite de trevas, quando há festa no 
Laguinho. Mas Julião Tomaz Ramos, ou simplesmente Velho Julião, não é apenas 
o “mestre” do Marabaixo. Tem ele um passado que é ainda mais que uma coletânea 
de bons serviços prestados à sua terra. É ele o tipo do “Preto Velho”, na expressão 
de Dorival Caimi, mas um “Preto Velho” que não houve chalaça não causa graça, 
nem faz ninguém rir. Que não lutou na Tuiuti, não perdeu nenhum braço mas 
arranjou cansaço.  O velho Julião cansou na luta pelo engrandecimento da sua terra, 
pela imortalidade de sua família. Por isso é respeitado. Sua figura impõe confiança, 
porque representa caráter. [...] O bairro do Laguinho, onde reside encontrou nele 
um verdadeiro patriarca. Ali vivem sua família, os seus melhores amigos, de cor 
também, gente humilde, mas de fibra e pensamento livre, e que há pouco dias, 
segunda feira última festejou um grande acontecimento: o aniversário do Velho 
Julião. (JORNAL AMAPÁ, 14 de janeiro de 1950, grifos nossos) 
 

Julião Tomaz Ramos, nasceu em Macapá, no dia 9 de janeiro de 

1890, estudou o suficiente para aprender a ler e escrever. Desde sua juventude 

tornou-se uma liderança da comunidade negra amapaense, principalmente após 

a criação do Território Federal do Amapá. Foi também um dos mais dedicados 

incentivadores do folclore macapaense, sendo o principal animador do 

Marabaixo (ritmo afro-brasileiro), tão bem difundido e preservado pelos negros 

do Amapá. A descrição dessa personalidade negra e a importância de sua 

participação no cotidiano da cidade são algumas das características 

apresentadas na crônica  

A sua liderança foi amplamente reconhecida para além da 

comunidade negra, principalmente após a criação do território federal. Tinha um 

certo prestígio junto ao governador Janary Nunes (1º governador do Território 

Federal do Amapá) sendo inclusive membro do partido político ao qual o 

governador fazia parte, obviamente era interessante para o governo manter essa 

liderança, ou seja, era um porta-voz da comunidade negra “dotado de pleno 

                                                             
69 Grifos nossos 
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poder de falar e de agir em nome do grupo e, em primeiro lugar, sobre o grupo 

pela magia da palavra de ordem [...]” (BOURDIEU, 2006, p.158), tanto que a 

pedido do governador, que precisava modernizar a cidade, ajudou a convencer 

seus pares (negros) para aceitarem o remanejamento da frente da cidade para 

outros lugares mais periféricos, onde surgiram os bairros do Laguinho e da 

Favela. Nesse caso pode-se considerar um exemplo do que Bourdieu (2006, 

p.159) denomina de poder simbólico, “um poder que aquele que lhe está sujeito 

dá àquele que o exerce, um crédito com que ele o credita, uma fides, uma 

auctoritas, que ele confia pondo nele a sua confiança”. 

Assim, de modo geral os textos literários apresentados no Jornal 

Amapá procuram apresentar o negro com laços identificatórios que permitiam 

articular, mesmo que temporariamente, uma imagem de autorreconhecimento 

pela sua trajetória no Amapá. 

Integrando esse percurso o Jornal Amapá, ao longo de suas 

publicações procurava descrever o negro em alguns eventos sociais como festas 

da comunidade, aniversários, casamentos e falecimentos, principalmente 

daqueles que tinham um certo “reconhecimento” junto à comunidade. 

As manifestações culturais negras, principalmente o Marabaixo (será 

melhor abordado em outra seção), era um tema importante e recorrente não só 

porque divulgava para a comunidade local, uma festa tradicional dos negros 

amapaenses, mas também porque divulgava o Amapá para outros lugares e 

principalmente para os visitantes que por ali passavam. 

Rachel de Queiroz em visita à Macapá 

A gente de Macapá é extremamente hospitaleira. Deram-nos uma festa 
que tão cedo não esqueço. [...]. Depois das preciosas comidas, tivemos 
um grupo folclórico a dançar e a cantar o marabaixo, coisa de grande 
tradição e beleza – este é Brasil é mesmo prodigioso! (RAQUEL DE 
QUEIROZ, JORNAL AMAPÁ, 22 de maio de 1965) 
 

Nesse sentido, a divulgação do Marabaixo pelo Jornal Amapá 

proporcionava uma maior visibilidade das comunidades negras amapaenses 

principalmente após terem sido deslocadas para os bairros periféricos da cidade 

(Laguinho e Favela). Inclusive, em função do Marabaixo, como já mencionado, 

era comum a presença de “ilustres” visitantes aos referidos bairros, como 

aconteceu com Luiz Gonzaga, que após um show no Cine Teatro Territorial foi 

visitar a comunidade negra do bairro do Laguinho, que nesse período festejava 
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o Marabaixo, ali conheceu Julião Ramos e, de perto, a referida manifestação 

cultural. 

Figura 47 - Mestre Julião, ao lado de um jovem tocador de caixa de Marabaixo e a comunidade 
negra do Laguinho. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

Assim, ao mesmo tempo que o jornal fazia ampla divulgação do 

Marabaixo, proporcionava visibilidade da comunidade negra amapaense. 

A seção fúnebre do Jornal Amapá tinha uma recepção garantida junto 

à comunidade em geral, mas as notícias sobre falecimento de negros só 

ganhavam maior espaço e muitas vezes tornava-se o tema central da manchete 

de primeira página, quando tratava-se de personalidade bastante conhecida, 

para além das comunidades negras. Veja-se nos editoriais a seguir: 

                              Com 103 anos de idade morreu “Mãe” Luzia70 

Anteontem pela manhã acompanhada por grande multidão que não 
escondia sua emoção, o corpo da pobre velha baixou a sepultura, 
depois de uma prolongada existência de nada menos 103 anos, 
durante os quais “Mãe Luzia” foi contemporânea – muitas vezes 
testemunha ocular – de muitos acontecimentos históricos que estão 
definitivamente relacionados com a própria história da região [...]. Era 
a centenária mais querida do Território e considerada como uma 

                                                             
70 Francisca Luzia da Silva, “Mãe Luzia” nascida em Macapá (quando ainda pertencia ao Pará) 
é uma das figuras tradicionais mais queridas do Amapá. Lavando roupas e praticando a 
“medicina” popular (foi a parteira e benzedeira tradicional mais famosa do Amapá – reconhecida 
como o primeiro “doutor” da região”) passou toda a sua existência sempre preocupada em ser 
útil aos seus e àqueles que a estimavam. Viveu na própria carne os horrores da escravidão. 
Sabia a história de Macapá, nos seus primórdios, nos mínimos detalhes e os narrava com 
surpreendente lucidez até o dia de sua morte. (Texto adaptado do Jornal Amapá, 25 de janeiro 
de 1958) 
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verdadeira tradição de nossa terra – ao lado do povo, as principais 
autoridades do Amapá consagraram, no seu fim, a existência sublime 
da velha lavadeira – As homenagens tributadas – Lágrimas e poesia 
nos funerais. (JORNAL AMAPÁ, 26 de setembro de 1957) 

 
Figura 48 - Mãe Luzia (1945). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá.  

 

Mãe Luzia 

Velha, enrugada, cabelos de algodão, 
Fim de uma existência atribulada, cuja 
Apoteose é um rol de roupa suja 
E a aspereza das barras de sabão. 
 
Mãe luzia! Mãe Preta! Um coração 
Que através de milagres de ternura 
Da mais rudimentar puericultura 
Foi o primeiro doutor da região. 
 
Quantas vezes à luz da lamparina, 
Na pobreza do catre ou da esteira, 
Os braços rebentando de canseira, 
Mãe luzia era toda a medicina. 
 
Na qualidade humilde de seu rosto 
Sulcado de veredas tortuosas,  
Há um clamor profundo de desgosto 
E o silêncio das vidas dolorosas. 
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Oh! Brônzeas estátuas da maternidade: 
Ao te encontrar curvada e semi-nua; 
Vejo o folclore antigo da cidade 
Na paisagem ancestral de minha rua... 
 
(JORNAL AMAPÁ, 27 de setembro de 1957) 

 

Outra nota fúnebre, 
 

 
Faleceu Mestre Julião 

 

Consternou profundamente à família amapaense, a triste notícia do 
falecimento ocorrido na terça-feira última, de uma das mais tradicionais 
figuras do Território. Desapareceu aos 78 anos de idade, após ser 
acometido de pertinaz enfermidade. O enterramento do pranteado 
extinto, realizou-se às 9:30 horas de ontem, tendo o féretro saído da 
residência enlutada, sendo acompanhado pelo Governador Pauxy 
Gentil Nunes, Prefeito Heitor Picanço, dentre outras autoridades. 
(JORNAL AMAPÁ, 26 de junho de 1958) 
 

Figura 49 - Mestre Julião Ramos. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

Alguns aspectos merecem destaque nos falecimentos dos dois 

pioneiros citados anteriormente, um foi o grande clamor popular, principalmente 

na comunidade negra amapaenses; outro é o fato dessas notícias serem 

apresentadas como “manchetes” nas primeiras páginas do Jornal Amapá, que 
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normalmente, nessas páginas, destacava questões políticas e de 

desenvolvimento econômico e urbano. Nesse sentido, parece-nos que a 

presença das maiores autoridades políticas e administrativas do Território 

(governador e prefeito, dentre outros), nos referidos eventos representa, de certa 

forma, principalmente junto à comunidade negra do Amapá, o que Bourdieu 

(2006) denomina de “capital político”, ou seja:  

É uma forma de capital simbólico, credito firmado na crença e no 
reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de 
crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa - ou a um objeto 
– os próprios poderes que eles lhes reconhecem. (BOURDIEU, 2006, 
p. 187-188) 
 

Assim, os obituários de alguns negros registrados pelo Jornal Amapá 

pareciam funcionar como uma espécie de bálsamo contra o esquecimento, 

especialmente das poucas personalidades que tinham um certo reconhecimento 

popular. 

Na seção policial (quebra de conduta) é interessante destacar que, 

em alguns momentos a cor do sujeito era relatada logo após a sua naturalidade 

como se a intenção fosse demarcar pela raça a sua condição social: 

                       EMBRIAGUEZ E DESORDEM 

Passaram a figurar nessa galeria, os “inocentes”: Raimundo Ramos 
Filho, paraense, preto, braçal, com 26 anos; Raimundo Lino Picanço, 
paraense, preto, braçal Sérgio dos Santos Araújo, vulgo “baiano”, 
pardo, braçal, com 38 anos. (JORNAL AMAPÀ, 09 de fevereiro de 
1946) 
 
 
               PERTUBADORES DO SOSSEGO PÚBLICO 

Foram apresentados à Polícia sob a acusação de haverem promovido 
no interior deste município os seguintes indivíduos: Manuel Pantoja de 
Abreu, paraense, negro, de 36 ano, casado, lavrador, residente no rio 
Gurijuba; Adalberto Magalhães Farias, paraense negro, de 20 anos, 
casado, lavrador, domiciliado no mesmo rio [...] e Requiem Varela 
Brazão, paraense, pardo de 18 anos, solteiro, morador do rio 
Macacoari. (JORNAL AMAPÁ, 25 de outubro de 1952, grifos nossos) 

 
Mesmo quando o negro saía da condição social de empregado para 

a de “empregador”, a notícia sempre trazia expressões que o qualificava pela 

raça e até mesmo pela sua etnia: 

                       O CRIOULO NÃO QUER PAGAR 

Esteve na Polícia apresentando queixa contra Willian Joseph Otave, 
crioulo inglês, residente na aldeia “Jornal”, alto Amapari, o sr. José 
Ferreira do Amaral, filho deste Território, de 27 anos, comerciário, 
morador nesta cidade. Amaral trabalhou 3 meses e 10 dias como 
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empregado de William e este se recusa a pagar-lhe os salários. 
(JORNAL AMAPÁ, 14 de fevereiro de 1947, grifos nossos) 
 

Nesse caso parece evidente no corpo do texto acima como também 

no título, a intenção dissimulada ou não, de destacar um certo preconceito contra 

o negro. 

Em termos gerais, pode-se dizer que ao mesmo tempo que essas 

notícias, veiculadas em poucas páginas do Jornal Amapá, vão como que 

proporcionando certa visibilidade e constituindo representações dos negros 

amapaenses, constituem também uma forma de reafirmar o importante papel 

que os mesmos têm, na construção das identidades amapaenses.  

 

 

5.3 – O processo migratório para o Amapá 

 

É preciso povoar o Amapá: tanta terra, tanto 
trabalho a ser realizado. O amapá precisa de 
gente. (“Nós o Faremos” – Eneida, JORNAL 
AMAPÁ, 15 de dezembro de 1955) 

 

O Amapá é exemplo bem-acabado das complexidades que permeiam 

o espaço amazônico e as suas populações. Trata-se de uma sociedade que teve 

um crescimento acelerado principalmente a partir de 1943, com a criação do 

território federal. Esse crescimento deveu-se, grande parte, em função da 

migração que colocou no mesmo palco uma intensa diversidade e diferenças 

regionais no Amapá, trazendo principalmente migrantes provenientes da 

Amazônia e do Nordeste do país, que preencheram diversos espaços no 

território amapaense. Também trouxe indivíduos de outras nacionalidades como 

japoneses e judeus que ocuparam respectivamente pequenas propriedades 

rurais e lojas comerciais.  

Assim, pessoas com bases identitárias diferentes se encontraram no 

Amapá e compartilham outros hábitos, valores, crenças. Como diz Hall (2006) 

sobre a construção de identidade: “A identidade torna-se uma celebração móvel: 

formada e transformada continuamente em relação as formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam”. (HALL, 

2006, p.12-13). Nessa direção, as identidades amapaenses se constituem, 
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também, nas diferentes relações estabelecidas entre os sujeitos que ocupavam 

o território. 

Como já mencionado a população do Amapá logo no início de sua 

constituição como território federal (1943) era de aproximadamente 2.500 

habitantes71. Os anos de 1944 a 1945 (consolidação da primeira gestão 

governamental) foram marcados por muito trabalho para administração territorial 

tendo em vista a precária situação em que se encontrava principalmente a 

capital:  

Macapá, quando foi instalado o Govêrno do Território do Amapá, 
apresentava aspecto de ruína [...]. Hoje há um sentido de renovação 
em todos os setores das atividades públicas e particulares. Os 
primeiros funcionários que aqui aportaram sentiram a falta de 
acomodações, mas o Governador o Sr. Janary Nunes, atacou o 
problema dando o início, desde logo, à construção de uma vila de 
casas de madeira, simples porém confortáveis, destinadas aos 
servidores do Território. (JORNAL AMAPÁ, 04 de agosto de 1945). 
 

Figura 50 – Vila Presidente Vargas (casas para os servidores públicos migrantes). 

 
 Fonte: Jornal Amapá, 04 de agosto de 1945 

 

 Já a partir 1946, a cidade transformou-se em um grande “canteiro” de 

obras estruturantes que requeria mão de obra qualificada, tanto que o 

recenseamento demográfico de 1948, já apresenta um número populacional da 

capital, Macapá, com 4.192 habitantes, ou seja, os números apresentam um 

                                                             
71 Segundo levantamento do Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). In: Relatório Governo 
do Território Federal do Amapá / 1944, o núcleo urbano de Macapá, na época era de 1.286 
habitantes. 
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crescimento relevante, considerando a população urbana inicial. Observe-se a 

seguir: 

Figura 51 – “RECENSEAMENTO DEMOGRÁFICO DE MACAPÁ 
Dados definitivos da população de fato existente em Macapá”. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 07 de fevereiro de 1945. 

Alinhando-se as parcelas dos censos anteriores por que passou a 

capital, verifica-se que o aumento mais significativo acontece precisamente a 

partir da criação do território federal, em 1943. 

Figura 52 – “O Aumento Da População Territorial” (1948). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 20 de março de 1948. 
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Pelos dados apresentados percebe-se que, logo após a sua 

transformação em território federal o crescimento populacional do Amapá, 

especialmente da capital, Macapá, foi bastante significativo. Tal fato deveu-se, 

dentre outros, a expressiva quantidade de empregos oferecidos nos setores 

públicos e privados. 

 Nessa direção Araújo (2004) aponta que: 

A construção do Hospital Geral de Macapá motivou a vinda de 
pedreiros, marceneiros, carpinteiros, pintores, encanadores e outros 
trabalhadores necessários a uma obra de grande porte. Para recrutar 
todo o pessoal, Janary Nunes divulgou comunicados através da Rádio 
Clube do Pará e de jornais que circulavam na capital paraoara. A 
representação do Território, em Belém, encarregou-se de proceder à 
seleção da mão-de-obra especializada. (ARAÚJO, 2004, p 44) 

 

Figura 53 – Pioneiros operários paraenses que chegaram para construção civil das primeiras 
grandes obras no Território Federal do Amapá. 

 
Fonte: SOUZA, Manoel. 2010 
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Figura 54 – Hospital Geral de Macapá (1948). 

 
 Fonte: Jornal Amapá, 30 de dezembro de 1948. 

 

Assim sendo, num primeiro momento, a grande leva de migrantes 

para o Território Federal do Amapá foi composta principalmente por paraenses, 

seguidos de nordestinos que na sua maioria fugindo das secas na região 

Nordeste, principalmente do Ceará, migraram, dentre outros, para a exploração 

da borracha. Sobre essa questão veja-se na informação contida em uma carta 

circular publicada no Jornal Amapá, em 06 de outubro de 1951, que 

transcrevemos alguns trechos a seguir: 

Braços Cearenses Para a Amazônia 

Sugestões apresentadas pelo sr. Custódio de Araujo Costa 

 

O sr. Custódio de Araujo Costa, importador e exportador na capital paraense, dirigiu às 
Associações Comerciais da Amazônia e às Associações de Seringalistas, a seguinte Circular 
também pelo autor enviada ao major Janary Nunes, governador do Território. 

 

Circular dirigida às Associações Comerciais da Amazônia e às Associações de Seringalistas. 
 

Belém, 30 de Agosto de 1951. 

Exmo. Sr. Major Janary Gentil Nunes 

DD. Governador do Amapá. (Macapá) 

 

Com o presente vimos pedir a sua atenção para um assunto que, ao nosso ver, diz muito de 

perto dos interesses dos seus associados. 

Fala-se largamente na necessidade de braços para o aumento de produção de borracha e 

tudo nos inclina a crêr que o momento é propício para se obter este elemento indispensável ao 

desenvolvimento da economia da região Amazônica, notadamente no que diz respeito à 

borracha. 

Com a sêca que está assolando o Nordeste, especialmente o Ceará, está vindo muita gente 

por imigração própria, porém sem cunho de organização capaz de oferecer as vantagens 
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necessárias, tanto aos imigrantes como aos chamados “Patrões”, em borracha ou em outro setor 

qualquer, de natureza econômica. 

Em todos os vapores, quer do Loide Brasileiro quer da Costeira, tem chegado a Belém, 

centenas de pessôas entre solteiros e famílias, notando-se que vem a flôr da mocidade rural 

daquela região, porém, pela falta de vigilância nos portos de embarque, tem vindo também, 

pessôas que, pelo seu estado de saúde sem a necessária assistência médica, não poderão 

encontrar o que esperam e nem dar aos patrões o que esses desejam, ou necessitam, que é a 

capacidade de trabalho. 

O pessoal chegado tem sido recebido pelo Sr. Humberto Viana, administrador do “TAPANÃ” 

e dali distribuído para vários pontos de atividades de natureza econômica, de maneira que no 

momento não existe aglomeração na Hospedaria “TAPANÃ” e isso seria muito inconveniente 

nesta época do ano, em que os rios estão secos. 

Pensando, entretanto, que tudo isto pode ser resolvido de maneira conveniente a imigrantes 

e patrões, sem maiores dificuldades, pois o Banco de Crédito da Amazônia S/A estaria disposto 

a financiar a vinda de trabalhadores de outros Estados na base de Cr$ 3.000,00 para o solteiro 

e Cr$ 6.000,00 para quem viesse com pessôas dependentes, (Famílias). 

O Ministério do trabalho, Indústria e Comércio, continua e pensamos que não interromperá, 

disposto a receber qualquer pessoal em Fortaleza-Ceará, fornecer passagens grátis até Belém, 

cujas pessôas seriam aqui recebidas e hospedadas por oito dias no “TAPANÃ”, para, depois, 

seguir a qualquer ponto da Amazônia, com passagens ainda por conta do governo desde que 

sigam para pontos servidos pelo SNAPP. 

Entendemos que, para um serviço organizado em condições de dar os resultados desejados, 

seriam suficientes as seguintes providencias: 

A) Entendimento dos Seringalistas interessados ou necessitados de trabalhadores, com o 

Banco de Crédito da Amazônia S/A. 

B) Entendimento em Belém, com o Sr. Humberto Viana, administrador da hospedaria 

“TAPANÃ”, para as devidas informações e 

C) que os seringalistas ou interessados em outras atividades mandem pessoas 

conhecedoras, ao Ceará, selecionar o pessoal de suas necessidades. 

Nesta campanha, o nosso interesse é duplo; de um lado estão os nossos sentimentos de 

Cearenses no sentido de serem os imigrantes dali colocados mais rapidamente e, de outro lado, 

o nosso interesse direto ou indireto pelo desenvolvimento econômico da região Amazônica. 

Isto posto, aqui ficamos para outras informações que julgues necessárias e firmamo-nos mui 

Cordialmente 

Custódio de Araujo Costa 

                                                (JORNAL AMAPÁ, 06 de outubro de 1951, grifos nossos) 

 

O texto ressalta a chegada do migrante, particularmente o cearense, 

como mão de obra para o desenvolvimento econômico da Amazônia, na 

segunda metade do século passado, a fim de aumentar as frentes de trabalhos, 

principalmente na produção da borracha e no caso do Amapá também para a 

construção civil. Portanto era o migrante na busca de uma terra que o recebesse, 

bem como à procura de melhores condições de vida.  

Desse modo, “trazer” o migrante nordestino, nesse caso em particular 

os cearenses, para a Amazônia, não parecia tarefa difícil visto que “Com a sêca 

que está assolando o Nordeste, especialmente o Ceará, está vindo muita gente 

por imigração própria, porém sem cunho de organização [...]” e ainda “[...] tem 
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chegado a Belém, centenas de pessôas entre solteiros e famílias, notando-se 

que vem a flôr da mocidade rural daquela região [...]”, ou seja, não se fazia 

necessário muito esforço para os patrões, incluindo os governos da região 

Amazônica, absorverem os “outros”; inclusive apresentando estratégia para a 

recepção desses sujeitos: 

O Ministério do trabalho, Indústria e Comércio, continua e pensamos 
que não interromperá, disposto a receber qualquer pessoal em 
Fortaleza-Ceará, fornecer passagens grátis até Belém, cujas pessôas 

seriam aqui recebidas e hospedadas por oito dias no “TAPANÃ”72, 
para, depois, seguir a qualquer ponto da Amazônia, com passagens 
ainda por conta do governo. (JORNAL AMAPÁ, 06 de outubro de 1951) 

 
Como de fato aconteceu com o governo do Território Federal do 

Amapá que absorveu muitos migrantes nordestinos sendo que alguns foram 

para o setor extrativista e agrícola e outros para o setor da construção civil. 

Os migrantes nordestinos, ao chegarem a partir de 1945, encontraram 

uma população notadamente de caboclos, ribeirinhos e negros (os indígenas 

mais afastados dos centros urbanos) e aos poucos passam a ser tomados como 

população local e, neste contato, há uma intensa troca formando uma teia de 

relações interculturais que “repercute na formação dos processos identitários a 

partir da constituição, pelos migrantes, de múltiplas e fluidas identidades 

fundamentadas ao mesmo tempo nas sociedades de origem e nas ‘adotivas’” 

(COGO, 2006, p. 15). 

Contudo, migrar não significa cortar relações com o local deixado para 

trás, uma vez que as relações com as sociedades de origem ocorrem, a partir do 

desenvolvimento dos meios de comunicação, de forma mais rápida, o que 

permitem o contato permanente e abundante com as regiões de onde se migrou. 

E isso implica que, ao mesmo tempo em que há o contato com o lugar onde se 

vive, também não se deixa totalmente para trás o lugar onde se nasceu, num 

jogo de constantes contatos e de múltiplas influências, verificado em particular 

no Amapá durante a fase de território federal. E essa convivência cotidiana, num 

ambiente de vários pertencimentos é que se vai construindo uma base cultural 

híbrida, compartilhada a partir de diferentes referenciais por todos que habitam 

o lugar. 

                                                             
72 Bairro de Belém, na época ficava localizado um ponto de embarque e desembarque em Belém. 
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Acerca da hibridização entre o amazônida e o migrante nordestino nos 

diz Loureiro (1995): 

É evidente que esta (a cultura amazônica) é também o produto de uma 
acumulação cultural que absorveu e se amalgamou de uma 
acumulação cultural que absorveu e se amalgamou com a cultura dos 
nordestinos que, em épocas diversas, mas especialmente no período 
da borracha, migraram para a Amazônia. Com eles aprenderam a 
cultivar a terá – de forma rústica – razão pela qual se autodefinem nas 
zonas interioranas como “colonos”; ao lado disso, os nordestinos – 
tradicionalmente agricultores – assimilaram um certo conhecimento 
sobre a floresta e dedicaram-se também ao extrativismo. Inúmeros 
tornaram-se culturalmente“ caboclos.  (LOUREIRO, 1995, p. 27) 
 

Vale ressaltar que pensar na construção da identidade de uma região 

pressupõe-se relacionar também os contextos culturais dentro de um sistema 

econômico, visto que “o processo histórico de interação, nunca foi unicamente 

intercultural, mas assumiu sempre uma perspectiva também mercantil” (COGO, 

2006, p. 25). É o que se verifica no processo de “ocupação” do Amapá, na fase 

de território federal, onde a princípio, o interesse maior seria adquirir mão de 

obra qualificada para a construção civil, agricultura e para o extrativismo, mas 

que acabaram tendo também um grande impacto nas suas características 

culturais e identitárias. Veja-se no fragmento seguinte da carta circular já 

mencionada: 

Nesta campanha, o nosso interesse é duplo; de um lado estão os 
nossos sentimentos de Cearenses no sentido de serem os imigrantes 
dali colocados mais rapidamente e, de outro lado, o nosso interesse 
direto ou indireto pelo desenvolvimento econômico da região 
Amazônica. (JORNAL AMAPÁ, 06 de outubro de 1951, grifos nossos) 
 

Assim, na medida em que aumentavam as frentes de trabalhos no 

Amapá, principalmente na construção civil, a população de migrantes afluía cada 

vez mais, mesmo com alguma insalubridade climática e em meio da pouco 

conhecida, região amazônica. 

 A fim de “incentivar” cada vez mais o processo migratório para o 

Amapá, percebe-se alguns “motivos” para tal, apresentados no discurso a seguir 

e cujo o título é bem sugestivo no sentido de incentivar a migração para o 

território. 

Amapá procura gente para conquistá-lo  

Estamos no Amapá, Marco Zero, o mais setentrional território 
brasileiro. Seu pôrto, Macapá, está mais próximo dos Estados Unidos 
e da Europa do que qualquer outro. Pelo pôrto de flutuante de Macapá 
entraram mais de 800 navios no último ano, em busca do nosso minério 
de manganês destinado aos mais distantes países. [...]. Ao contrário 
do Nordeste, onde a falta de água é um eterno motivo de crizes, o 
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Amapá e tôda a Amazônia se deparam com dificuldades justamente 
inversas. Excesso de chuvas e de umidade. E assim se sucedem os 
contrastes, cujo tamanho e importância são incomparáveis às nossas 
dimensões físicas. E são 8,5 milhões de quilômetros quadrados. [...]. 
Aqui está o maior banco camaroeiro do mundo, com perspectiva de 
uma rendosa exportação. Bastam equipamentos adequados e 
disposição de investir. O Amapá é a bôca do Amazonas. E quem 
domina a boca, domina as cabeceiras [...]. É o Amapá um eldorado 
cheio de perspectivas [...]. Precisamos é de gente. A densidade do 
Amapá é de 0,7 habitantes por quilômetro quadrado. [...]. (Dante 
D’Angelo, JORNAL AMAPÁ, 26 de junho de 1968, grifos nossos) 

 

Outro grupo de migrantes destacado pelo Jornal Amapá é o de 

japoneses, que iniciaram sua trajetória para o Amapá a partir de 1953, quando 

chegaram 29 famílias no total de 177 pessoas , no ano seguinte chegaram 21 

famílias no total de 123 pessoas e, em 1957, mais 07 famílias com 43 integrantes 

vindas diretamente do Japão, na sua maioria constituída de camponeses pobres 

vindos das províncias do sul e do norte do Japão atraídas principalmente para 

trabalhar na agricultura, atividade ainda bem embrionária no recém-criado 

Território Federal do Amapá. Vale ressaltar que, ainda hoje, os japoneses 

formam a maior colônia de migrante de outras nacionalidades que veio e 

permaneceu no Amapá. Veja-se as informações sobre esse evento: 

29 famílias japonesas chegaram domingo último 

A bordo do rebocador ‘Araguary’ chegaram domingo último, a Macapá, 
vinte e nove famílias japonesas, compostas de cento e setenta 
pessoas, que do seu país de origem até Belém do Pará, foram 
passageiras do navio ‘Africa Marú’.Trata-se de colonos nipônicos que 
vem empregar as suas atividades em terras amapaenses, sendo que 
vinte e quatro famílias ficarão na Colônia Agrícola do Matapi e cinco 
nos arredores de Macapá, dedicando-se à agricultura.Na Colônia 
Agrícola do Matapi os filhos do Sol Nascente, que empregarão uma 
técnica de aproveitamento da terra não conhecida pelos nossos 
colonos e de uma experiência oriunda de uma civilização diferente, 
muito poderão contribuir para o aperfeiçoamento dos métodos 
adotados pelo trabalhador rural desta região. [...] O governador Janary 
Nunes dirigindo a palavra aos japoneses, através de um intérprete, 
afirmou em linhas gerais desejar que cada japonês no Brasil fôsse um 
bom japonês e cada filho de japonês um bom brasileiro, respeitando as 
leis de nosso país e assimilando, da melhor maneira possível, a nossa 
civilização. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 1953, grifos nossos) 
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 Figura 55 – Primeiras famílias japonesas que migraram para o Amapá (1953). 

 
Fonte: G1 Amapá, 2013. 

 

Esses migrantes japoneses vislumbravam um chão novo, onde 

fossem compensados dos sofrimentos causados pela segunda guerra mundial. 

Nesse novo chão, de alguma forma, gozavam de prestígio, mas acomodavam-

se conforme os interesses dos que os moviam para a região, inclusive com 

algumas garantias do governo do Amapá, dentre elas, além da concessão de 

terra para o plantio, “a livre prática de idioma, cultos e costumes” (JORNAL 

AMAPÁ, 20 de dezembro de 1953). Paralelamente as concessões existiam 

também as obrigações dentre elas “esforçarem-se para se adaptarem em menor 

tempo à língua, aos hábitos e costumes” (JORNAL AMAPÁ, 20 de dezembro de 

1953). 
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Figura 56 – Filhos de colonos japoneses em frente à escola no município de Mazagão. 

 
Fonte: Acervo histórico do Amapá. 

Assim, se por um lado, os japoneses representavam a solução para o 

recorrente problema de mão-de-obra qualificada na produção agrícola 

amapaense, por outro lado também simbolizavam novos vínculos culturais com 

o cotidiano das cidades do Amapá, estabelecendo um outro processo de 

hibridização identitária na região. De acordo com Bauman (2005): 

O ‘pertencimento’ e a ‘identidade’ não têm a solidez de uma rocha, não 
são garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e 
revogáveis, e de que as decisões que o próprio indivíduo toma, os 
caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se 
manter firme a tudo isso – são fatores cruciais tanto para o 
‘pertencimento’ quanto para a identidade. (BAUMAN, 2005, p. 17) 
 

Figura 57 - Agricultores japoneses o município de Macapá (1953). 

 
Fonte: Acervo histórico do Amapá. 
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Ainda no conjunto dos recém-chegados ao Território Federal do 

Amapá, encontravam-se também pessoas vindas de países em conflitos 

políticos, como é o caso de 34 asilados guatemaltecos que logo após o golpe de 

estado que abalou a Guatemala 1954 solicitam apoio ao governo brasileiro.  

Após uma reunião no Ministério da Justiça com a presença de várias autoridades 

brasileiras ficou definido que 34 guatemaltecos asilados na embaixada brasileira 

viriam para o Amapá. Um dado interessante é que não se encontrou, nos livros 

consultado sobre a história do Amapá, informações sobre esse fato, até então 

só o Jornal Amapá traz essas informações:  

Trinta e Quatro Guatemaltecos Chegarão a Macapá No Próximo 
Dia Dezessete Ao Território 

 
Ficou deliberado, então, que dos 38 asilados, 34 irão para o Território 
Federal do Amapá, onde receberão toda a assistência do govêrno 
territorial. [...]. Dois aviões da Força Aérea Brasileira irão buscar os que 
serão recebidos pelo Brasil. A chegada para Macapá está prevista para 
o dia 17 do corrente. Desse modo, no próximo dia 17 chegarão ao 
Território 34 guatemaltecos, os quais, assimilando os nossos hábitos e 
costumes, poderão deixar nova contribuição cultural à nossa jovem 

terra. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 1954, grifos nossos) 

 
De fato, aconteceu, os guatemaltecos chegaram e o Jornal Amapá 

assim anunciou: 

NESTA CAPITAL 34 EXILADOS GUATEMALTECOS 

Acolhe, pois, o Amapá 34 filhos dessa República centro-americana, os 
quais, respeitando as leis do Brasil, passarão a exercer suas atividades 
entre nós, assimilando os nossos costumes e integrando-se no seio da 
família regional. Entre os 34 guatemaltecos chegados a Macapá 
figuram 3 parlamentares, 5 universitários e vários operários 
especializados que poderão trazer nova contribuição ao trabalho 
civilizador executado em terras do Amapá. (JORNAL AMAPÁ, 19 de 
setembro de 1954, grifos nossos) 

 

Observe-se que em outro contato com os referidos migrantes, 

continua a “negociação” para que esses, ao desenvolverem suas atividades 

profissionais na comunidade amapaense possam assimilar seus hábitos e 

costumes, e assim “ poderão trazer nova contribuição ao trabalho civilizador 

executado em terras do Amapá”. Acerca dessas relações interculturais, Cogo 

(2006) afirma que: 

Repercute na formação dos processos identitários a partir da 
constituição, pelos migrantes, de múltiplas e fluidas identidades 
fundamentadas ao mesmo tempo nas sociedades de origem e nas 
“adotivas”. Enquanto alguns migrantes identificam-se mais com uma 
sociedade do que com a outra, a maioria parece desenvolver várias 
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identidades, relacionando-se simultaneamente com mais de uma 
nação. (COGO, 2006: 15) 
 

Também dispersos de sua terra natal, alguns judeus marroquinos, 

sírios e libaneses se estabeleceram no Amapá, a partir da primeira metade do 

século passado dedicando-se principalmente ao comércio. Com a criação do 

território federal, essas famílias e seus descendentes ampliaram suas atividades 

no comércio local sendo responsáveis pelas primeiras lojas comercias de 

variedades do Território federal do Amapá, bem como participaram ativamente 

do cotidiano das cidades, principalmente de Macapá: 

Figuras 58 -  Propagandas de lojas comerciais de migrantes judeus (sírios e libaneses). 

 
 

 
Fonte: Jornal Amapá, 13 de setembro de 1950. 

 

 Esses migrantes estrangeiros fizeram do Amapá sua pátria por 

adoção, os quais se encontravam em busca de um novo solo pátrio que lhes 
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garantisse, se não o enriquecimento, ao menos, os meios de sobrevivência. Por 

essas e muitas outras razões, em pouco tempo, esse novo território federal 

tornou-se a nova “terra da promissão” para muitos brasileiros, especialmente os 

nordestinos cearenses e estrangeiros de diversas origens e de diferentes 

lugares, com destaque maior para os japoneses e judeus, sírios e libaneses. E 

nessa “situação da diáspora, as identidades tornam-se múltiplas” (HALL, 2003, 

p. 29). 

Assim sendo, a partir da presença do migrante no Amapá amplia-se 

a movimentação, o diálogo com outras culturas, ora incluindo ora excluindo, 

dessa forma, as relações e interações das diversas culturas que chegaram, 

também se tornaram problemáticas, visto que juntar diferentes formas de 

culturas para que elas possam coexistir facilmente não pressupõe ser tarefa fácil, 

visto que: 

Cada criatura é dotada de uma série de identidades, ou providas de 
referências mais ou menos estáveis, que ela ativa sucessivamente ou 
simultaneamente, dependendo dos contextos [...]. Socialmente, o 
indivíduo não para de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles 
mesmos dotados de identidades plurais. (GRUZINSKI, 2001, p. 53) 
 

Desse modo, no processo de constituição das identidades 

amapaenses, podemos atestar que essas identidades vão se configurando em 

um movimento contínuo de construção, de acordo com os processos de 

interação entre o nativo e o migrante. Esse, que foi dispersado de sua terra natal 

(o migrante nordestino, japonês, sírio, libanês e o guatemalteco), por exemplo, 

foram de certa forma, “obrigados a negociar com novas culturas em que vivem, 

sem simplesmente serem assimilados por ela, e sem perder totalmente as suas 

identidades” (PENALVA, 2007, p. 119). 

Esse significativo contingente de migrantes que se estabeleceu nos 

primeiros anos do Território Federal do Amapá, não só impulsionou o seu 

crescimento demográfico, como também trouxe consigo todo um legado cultural, 

pois, conforme Brito (2000, p. 5) “as migrações não são fenômeno estritamente 

demográfico. Em perspectiva mais abrangente, as migrações constituem 

processo social”, ou seja, são “conjuntos sociais com seus valores e normas, 

que se transferem do espaço rural para o urbano, de uma cidade para outra, de 

um estado para outro, de uma região para outra, ou mesmo, de um país para 
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outro” (BRITO, 2000, p. 5). Desse modo, um significativo número de migrantes 

fizera do Amapá, sua nova “casa”, ainda que para alguns temporariamente.  

 

 

5.4 - Macapá: lugares de memória e memória de lugares e de identidades 

 

A cidade não conta o seu passado, ela o 
contém como as linhas da mão escrito nos 
ângulos das ruas, nas grades das janelas, 
nos corrimões das escadas, nas antenas dos 
para-raios, nos mastros das bandeiras, cada 
segmento riscado por arranhões, serradelas, 
entalhes, esfoladuras. (CALVINO, 1990, p. 
16). 

 

A epígrafe acima apresentada, indica para uma relação que há entre 

a cidade e a história e nesse encontro, expressam de diversas formas, a vida 

das pessoas no cotidiano de suas ruas, praças, residências, bares, 

monumentos, enfim, nos diferentes equipamentos urbanos presentes em seu 

espaço territorial. Assim, “a cidade é, por excelência, um ‘lugar de memória’ e os 

monumentos do passado, integrantes do patrimônio histórico, constituem 

também, lugares de memória topográfico” (ORIÁ, 2015, p. 237). 

Vale ressaltar que a perda de referenciais históricos relacionados à 

memória da cidade, nos dá a estranha sensação de somos um “forasteiro” em 

nossa própria casa, ou seja, sem o recurso da memória, “não acharemos mais 

os ícones, símbolos e lembranças que nos unem à cidade [...], vivemos o jogo 

dialético entre a lembrança e o esquecimento. E nesse jogo, muitas vezes, o 

esquecimento vem ganhando a partida” (ORIÁ, 2015, p. 255). 

E é na busca de (re)construção e (re)conhecimento das identidades 

que estimula os sujeitos a debruçarem-se sobre o passado pela procura de 

referências, imagens e resquícios temporais e/ou espaciais que lhes sejam a 

razão do ser no mundo. Desse modo, a memória encontra-se em múltiplos 

lugares, sejam esses materiais ou simbólicos - são os lugares de memória – cuja 

principal função é a de “parar” o tempo e impedir o esquecimento, e assim 

registrar os processos de identificações dos sujeitos com o espaço no qual se 
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inserem e as consecutivas relações que se estabelecem a partir dessa 

identificação. 

Dessa forma, alguns aspectos relevantes que desvendam a natureza 

coletiva da memória das cidades, podem encontrar no jornal um lugar de 

memória, um terreno fértil para divulgar e fazer conhecer o patrimônio cultural 

material e imaterial das cidades. Para Delgado (2010, p. 117), “as cidades, como 

espaço de vivências coletivas, são paisagens privilegiadas de registros da 

memória”. Assim, olhar a cidade pelos registros das imagens e dos jornais 

significa poder reinventar, revisitar, reavivar, reencontrar, reescrever, projetar as 

histórias, os fatos que produzem significados para seus habitantes, portanto, o 

texto jornalístico acaba funcionando como um espaço onde surgem diversas 

representações sobre a cidade, pois como observa Calvino (1990, p. 18) se na 

cidade tudo é símbolo, “o olhar percorre as ruas como se fossem páginas 

escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar”. Desse modo, é possível 

perceber que a cidade, com suas múltiplas faces espaciais e temporais sempre 

em movimento, proporciona o encontro e/ou reencontro dos lugares do ontem, 

com os sentimentos do hoje. 

Apesar da inexorável transformação comum a toda cidade, Macapá 

possui ainda vários lugares onde a comunidade mantém efetivamente uma 

relação física e simbólica, traduzindo-se em expressões e narrativas que 

assumem corpo no discurso com sua população. A memória desses lugares é 

uma grande fonte de informação para essa comunidade, que se utiliza hoje da 

história, para lhe conferir lugares onde pode pensar que não somos feitos de 

“esquecimentos”, mas, de “lembranças”: "Os lugares de memória são, antes de 

tudo, restos. A forma extrema onde subsiste uma consciência comemorativa 

numa história que a chama, porque ela a ignora” (NORA, 1993, p. 12). 

Assim, podemos perceber que, de certa forma, a comunidade 

amapaense busca se apropriar desses lugares de memórias para (re)construção 

de suas identidades e acesso a lugares compartilhados, principalmente na 

cidade de Macapá. 

Considerando o fato de que a cidade de Macapá passou por grandes 

transformações urbanas a partir de 1944, logo após a criação do território federal, 

prédios públicos, praças, teatro e comércios são construídos conforme a nova 

arquitetura da época, mas também permanecem alguns monumentos 
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destinados a honrar uma memória anterior a criação do território, visto que 

“honrar a memória de uma comunidade é algo que está presente em todas as 

sociedades conhecidas” (ACHUGAR, 2006, p. 188). Veja-se a seguir alguns dos 

lugares que valem ser lembrados. 

Figura 59 - Igreja de São José de Macapá. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

É o monumento histórico mais antigo da cidade de Macapá, 

inaugurado em 06 de março de 1761. Sua edificação está diretamente 

relacionada a fundação da Vila de São José Macapá73. No início a “vida” da 

cidade se passava no entorno da referida igreja, com a criação do território 

federal e o crescimento populacional, pouca coisa modificou, o comércio, 

escolas, prédios públicos giravam próximos a igreja. Se o seu espaço interno 

servia para os momentos de espiritualidade religiosa, à frente da igreja era uma 

referência para diversos atividades artísticas e culturais principalmente para as 

comunidades negras. 

 

 

 

                                                             
73 A Vila de São José de Macapá foi criada em 4 de fevereiro de 1758 pelo então governador do  
Grão-Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado saindo assim, da condição de 
povoado. Segundo Santos (1994) o próprio governador veio praticar o ato.  
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Figura 60 – Negros participando de competição de capoeira (1948). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

 

A praça da Matriz (em frente à Igreja de São José de Macapá) era 

outro lugar de grande circulação das pessoas e aparece como uma espécie de 

signo repleto de imagens e lembranças que servem para identificação com 

história da cidade. 

Figura 61 - Antiga praça da Matriz e o Coreto em frente à Igreja de São José de Macapá. 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 
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Conforme Delgado (2010), história, tempo e memória são processos 

interligados. No entanto, o tempo da memória vai além do tempo de vida 

individual e encontra-se com o tempo da história visto que se alimenta de 

lembranças.  

Artur Nery Marinho busca poetizar a cidade, através da referida praça, 

como um flanêur, na tentativa de retomar o passado pela crítica à modernidade, 

que obstrui a antiga paisagem macapaense, também critica aqueles que 

anseiam tanto por uma cidade moderna sem preocupar-se com os valores já 

existentes na paisagem construída: 

                             Praça Antiga 

Velha praça, velha praça,/ Tenho saudade de ti./ Não da bonita que está/ Mas 

da que eu conheci:// A praça do Tio Joãozinho/ E do seu Naftali./ O primeiro 

era Picanço/ E o segundo Bemergui.// A praça do João Artur,/ Também a 

praça do Abraão/ A  praça que foi outrora/ Da cidade o coração.// A praça que 

se jogava/ Todo dia o futebol,/ Esporte que só findava/ quando já dormia o 

sol.//  Parece que isto foi ontem,/ Mas tanto tempo passou./ O que deixou de 

existir,/ Minha saudade gravou.// Vejo a barraca da Santa,/ Vejo ali o ABC./ 

há muito já não existem,/ Mas a minha saudade os vê.// Da igreja o velho 

coreto/ Eu avisto, neste ensejo./ Do Mestre Oscar vejo a Banda./ E lá na 

banda eu me vejo.//  Eu considero um castigo! Não apagar da lembrança! O 

que me foi alegria/ E agora é desesperança.// Velha praça, velha praça,/ 

Renovastes e linda estás./ Não tens, porém, a poesia/ Do que ficou para 

trás.(Artur Nery Marinho, JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 1954). 

 

A visão desse espaço oscila entre o saudosismo memorialista, o 

resgate das tradições e a visão ufanista do autor, todos convergindo para a 

ênfase nos lugares de memória e nas personagens históricas. Segundo Nora 

(1993, p. 9) “a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos e, nesse 

sentido, ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 

esquecimento.” 

Essa praça representava o “coração”, a essência da cidade de 

Macapá e simbolizava, do ponto de vista coletivo, um bem indispensável para 

comunidade. Observe-se que o ritmo narrativo do texto e a imagem da praça 

envolvem o leitor pelas lembranças do autor. Nessas lembranças descreve os 

cenários preservados pela memória, e por ela reedificados, ora apresentando a 

inexorável dinâmica do crescimento urbano de Macapá: “Velha praça, velha 

praça,/ Tenho saudade de ti./ Não da bonita que está/ Mas da que eu conheci// 

[...] /Parece que isto foi ontem,/ Mas tanto tempo passou./ O que deixou de 

existir,/ Minha saudade gravou”; ora ressaltando que esses espaços íntimos 
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estão recobertos de importantes significações simbólicas, ou seja, fazem parte 

de um cenário, que suscitado metaforicamente remetem ao seu mundo interior 

habitado por reminiscências relacionadas, a praça e a comunidade que, com o 

passar do tempo, vão se modificando: “Velha praça, velha praça,/ Renovastes e 

linda estás./ Não tens, porém, a poesia/ Do que ficou para trás”. Desse modo, ao 

descrever e nomear cuidadosamente a primeira praça de Macapá, é como se 

estivesse percorrendo-a e nela encontrando suas raízes, sua identidade, pelo 

recurso da memória, pois: 

O relembrar é uma atividade mental que não exercitamos com 
frequência porque é desgastante ou embaraçosa. Mas é uma atividade 
salutar. Na rememoração reencontramos a nós mesmos e a nossa 
identidade, não obstante muitos anos transcorridos, os mil fatos vividos 
[...]. Se o futuro se abre para a imaginação, mas não nos pertence mais, 
o mundo passado é aquele no qual, recorremos a nossas lembranças, 
podemos buscar refúgio dentro de nós mesmos, debruçar-nos sobre 
nós mesmos e nele reconstruir nossa identidade. (BOBBIO, 1997, p. 
30-31) 
 

As lembranças, as recordações sobre acontecimentos, lugares, 

pessoas, tudo isso integra a memória a partir do momento que são guardadas 

na mente. Contudo se fossem simplesmente moldadas na mente em seu estado 

natural, ou seja, sem serem relacionadas e sistematizadas, sem a influência da 

peculiaridade de cada indivíduo, não teriam sentido, seriam apenas inúmeras 

imagens desvinculadas e sem relação para o que se denomina memória. Assim, 

conforme afirmação de Nora (1993, p. 13) “não há memória espontânea, que é 

preciso criar arquivos”, pois os homens sentem a necessidade de alimentarem a 

história com os vestígios do passado. Portanto, ao construírem e manterem os 

lugares da memória, traduzem a busca do ser humano por uma eternidade 

temporal. 
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Figura 62 – Fortaleza de São José de Macapá (1960). 

 
Fonte: Acervo histórico do Amapá. 

 

A Fortaleza de São José de Macapá está entre os cartões-postais 

mais significativos da memória da cidade, podendo ser considerada como uma 

espécie de imagem que sintetiza Macapá. Foi um espaço simbólico edificado 

para impedir a entrada pelo Rio Amazonas de nações estrangeiras. Veja-se no 

discurso narrativo: 

Sentinela do Brasil na entrada do rio-mar, a Fortaleza de São José de 
Macapá, situada à margem do braço norte do Amazonas, na capital do 
Território Federal do Amapá, apresenta ao visitante um espetáculo que 
na verdade empolga. Trata-se de um monumento histórico de 
incalculável significação nacional, que encanta aos visitantes, pelo 
cuidado com que está sendo conservado e pela riqueza de patrimônio 
histórico que nela acumula. (JORNAL AMAPÁ, 07 de fevereiro de 
1954) 
 

Dessa forma, a memória encontra no referido monumento a chave 

para aqueles que “vêm após os que construíram o monumento. No monumento 

como signo que tenta vincular passado e futuro. No monumento, ou na lápide, 

que se supõe avisará aos que vêm depois o que foi que aconteceu antes”. 

(ACHUGAR, 2006, p. 172). Observe-se ainda essa relação da 

memória/monumento com o passado, presente e futuro, pelo olhar subjetivo do 

poeta: 
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O Forte de São José de Macapá 

Monumento histórico, / Paredão inflexível. / Enciclopédia que guarda 
os acontecimentos de uma época. / Nas minhas sucessivas noites de 
insônia, revivo fatos que a história jamais publicou. 

 
Um grupo de lusitanos/ cantando canções de Portugal. / A sentinela, 
na sua ronda habitual, e o éco dos seus passos comedidos inquietava 
a população da vila de São José de Macapá. 
 
Na guarita, o português sonhava / com uma “cachoupa” de longas 
tranças e saia de xadrez / Discernia poeticamente das coisas e os 
mistérios da vila. 
 
As noites eram noites negras.../ Os canhões enlutados cuspiam fogo / 
na primeira veleira que transpusesse a demarcação.../ As garças que 
pescavam nas margens do rio, fugiam, assustadas. 
 
Na galé, / os gemidos dos prisioneiros uniam-se aos cânticos 
agourento das aves noturnas / Não havia clemência! / Todos pagavam 
com a vida tamanha ousadia... 
 
Hoje, essa herança portuguesa, reflete, no seio de uma cidade 
moderna, / os acontecimentos históricos da vila de São José de 
Macapá. (Carlos Cordeiro Gomes, JORNAL AMAPÁ, em 24 de março 
de 1954). 

 

É, justamente, nessa relação entre a memória e a história que as 

reminiscências dos tempos idos trazem a materialização do lugar do memorial, 

pois: 

A memória, em sua extensa potencialidade, ultrapassa até o tempo de 
vida individual [...], constrói-se a memória de um tempo que antecedeu 
ao da vida de uma pessoa. Ultrapassa-se o tempo presente, e o 
homem mergulha no seu passado ancestral. Nessa dinâmica, 
memórias individuais e memórias coletivas encontram-se, fundem-se 
e se constituem como possíveis fontes para a produção do 
conhecimento histórico. (DELGADO, 2010, p. 40) 
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Figura 63 – Macapá Hotel. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 13 de setembro de 1947. 

 

Localizado à margem do Rio Amazonas, o Macapá Hotel sinaliza uma 

espécie de registro da modernidade na urbanização da cidade, visava acomodar 

visitantes ilustres e funcionários, principalmente os de primeiro escalão, que aqui 

desembarcaram após a criação do Território Federal do Amapá. Dentre os vários 

visitantes ilustres que passaram pelo hotel, podemos destacar Garrincha, Luiz 

Gonzaga, Raquel de Queiroz, Menotti Del Picchia, Valdemar Henrique e 

Ademilde Fonseca.  Também se tornou uma referência para os encontros sociais 

da elite amapaense da época.  

  



219 
 

Figura 64 – Salão nobre do Macapá Hotel. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 05 de abril de 1950. 

Sobre esse espaço assim informava o Jornal Amapá: “Macapá Hotel, 

um estabelecimento que constitui orgulho para a cidade. Localizado à margem 

do rio Amazonas e bafejado continuamente pela brisa, o Macapá Hotel é um dos 

recantos mais atraentes da nossa capital” (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 

1947).  

Figura 65 – Marco Zero do Equador (1948). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 
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A figura acima refere-se ao primeiro marco simbólico do monumento 

do Marco Zero do Equador (linha imaginária que divide a terra em dois 

hemisférios, norte e sul) é um dos espaços públicos de maior circulação na 

cidade de Macapá, única capital brasileira cortada pela linha do equador, “e esse 

particular representa um forte motivo de hoje constituirmos uma atração para as 

pessoas que desejam conhecer o Brasil e, notadamente, a Amazônia” (JORNAL 

AMAPÁ, 1954).  É um local visitado “obrigatoriamente” por todos as pessoas que 

chegam ao Amapá. 

Figura 66 – Doca da Fortaleza (1958). 

 
 Fonte: Acervo Histórico do Amapá.  

 

A Doca da Fortaleza inscreve um espaço de significação histórico-

cultural da comunidade amapaense, as canoas, as barracas e os pequenos 

comércios de iguarias trazem as lembranças de um espaço público enquanto 

local de celebração. Nesse espaço, um marco inicial da cidade, acontecia uma 

grande movimentação de pessoas, especialmente dos ribeirinhos que traziam, 

além de passageiros, diversos produtos como alimentos que abasteciam a 

cidade. A esse respeito Halbwachs (2009) afirma: 

É ao espaço, ao nosso espaço – o espaço que ocupamos, por onde 
passamos muitas vezes, a que sempre temos acesso e que, de 
qualquer maneira, nossa imaginação ou nosso pensamento a cada 
instante é capaz de reconstruir – que devemos voltar nossa atenção, é 
nele que nosso pensamento tem de se fixar para que essa ou aquela 
categoria de lembranças reapareça. (HALBWACHS, 2009, p. 170) 
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O local foi modificado em função da ação do tempo e de uma 

concepção de desenvolvimento e progresso, mas a busca de construção e 

reconhecimento das identidades é “que motiva os homens a debruçarem-se 

sobre o passado em busca dos marcos temporais ou espaciais que se 

constituem nas referências reais das lembranças” (DELGADO, 2010, p. 49). 

Percorrendo outros lugares de memória vale também destacar a 

Rádio Difusora de Macapá, como um espaço de atividades socioculturais. 

Inaugurada em 1946 e situada na rua Cândido Mendes, foi a primeira emissora 

de rádio a se instalar no Amapá. Além de ser um órgão de difusão que interligou 

o Amapá em seu território, dentro da própria região e com as demais regiões do 

Brasil, mantinha. Em suas instalações, um auditório com capacidade para cem 

pessoas, onde eram apresentados animados programas como “A hora do guri” 

e “radionovelas”, ao vivo, que atendiam ao público das mais variadas idades:  

O prédio em que se encontra instalada, construído pelo Govêrno do 
Território, em estilo colonial, possui auditório com capacidade para 100 
pessoas, palco, sala de escritório e aparelhos e sala especial de 
controle, além de outras dependências complementares. No ano de 
1951, foi construído um pátio com bar, ao ar livre com vista para o rio 
Amazonas, onde realizam-se festas dançantes, com luz direta e 
indireta. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 1951) 

 

Figuras 67 – Prédio da Rádio Difusora de Macapá (1946).

 
Fonte: Jornal Amapá, 03 de agosto de 1946. 
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Figura 68 - Slogan da Rádio Difusora de Macapá. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 03 de agosto de 1946. 

 

Construído pelo governo territorial, o Cineteatro Territorial era uma 

espécie de espaço representativo, característico da modernidade que chegava 

ao Amapá. 

 
Figura 69 – Cineteatro Territorial de Macapá (1946). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 25 de junho de 1947. 
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Figura 70 – Plateia no Cineteatro Territorial de Macapá (1952). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

Com capacidade para 280 pessoas, o local proporcionou à 

comunidade assistir as primeiras sessões cinematográficas de longa-metragem 

com os principais filmes comerciais da época. Sobre esse fato, assim destacou 

o Jornal Amapá: “No Palco e na Tela: Foi exibido pela primeira vez, no cinema 

de Macapá, um filme de longa-metragem: ‘Um Barco e Nove Destinos’, de que 

é principal protagonista Tallulah Bankead” (JORNAL AMAPÁ, 09 de março de 

1946). Além de filmes, também eram ali apresentadas peças teatrais e shows 

com artistas locais como: Nonato Leal, Aymorezinho, Sebastião Mont’Alverne, 

dentre outros, e de artistas nacionais renomados da época como: Luiz Gonzaga, 

Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Ademilde Fonseca, dentre outros.      
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Figura 71 – Mercado Central de Macapá, início dos anos de 1960. 

 
Fonte: Porta Retrato – Ap. 

 

Tomando parte ativa e relevante no cotidiano da cidade, o Mercado 

Central de Macapá, inaugurado em 13 de setembro de 1953, também está 

diretamente ligado ao desenvolvimento cidade de Macapá, sendo bastante 

visitado durante várias décadas, pela população local e pelos turistas, 

principalmente aos sábados e domingos, dias de maior fluxo popular. E nesse 

processo, agregou uma diversidade de identidades amapaenses. 

O local foi construído em frente a Fortaleza de São José de Macapá 

e era semelhante a outros mercados populares, muito comuns na maioria dos 

centros das cidades do norte e nordeste. Lá, vendia-se de quase tudo, carnes, 

utensílios domésticos, frutas, verduras/legumes e diversos produtos da floresta. 

Existiam também, bares, restaurantes com culinária amapaense, barbearia, 

banca de revistas, alfaiataria, engraxataria de calçados, farmácia. Enfim, o 

Mercado Central mexia com a vida da cidade, atraindo grande número de 

pessoas que por ali circulavam diariamente, seja para trabalhar, fazer a feira, 

compras, papear ou simplesmente passear.  

Os mais antigos lembram com orgulho e saudades que este local 

também era palco de lazer e cultura e figura na memória dessa população como 

“bons tempos” da cidade de Macapá. Nessa perspectiva, Halbwachs (2009, p. 

78-79) afirma: “Nossa memória não se apoia na história apreendida, mas na 
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história vivida”, observa ainda que é nesse sentido “que a história vivida [...] tem 

tudo que é necessário para constituir um panorama vivo e natural sobre o qual 

se possa basear um pensamento para conservar e reencontrar a imagem de seu 

passado” (HALBWACHS, 2009, p. 90). 

Assim, no ir e vir da memória, ir ao passado e retornar ao presente, 

permite a população apropriar-se e identificar-se com esse espaço da cidade nos 

tempos de suas lembranças. 

Figura 72 – Bar Caboclo (ou Bar do Chico). 

 
Fonte: Porta Retrato – Ap. 

Situado no centro da cidade, o Bar Caboclo de propriedade do senhor 

Abrão Serrão de Castro, localizado na esquina da rua São José com a avenida 

Mendonça Júnior tornou-se um local bastante conhecido na década de 1960, por 

ser tradicionalmente frequentado por gente de todo tipo, boêmios, poetas, 

jornalistas, caboclos que que chegavam das ilhas do Pará, servidores públicos, 

marinheiros estrangeiros e prostitutas que marcavam ponto no local: 

O novo ponto comercial da cidade foi visto como uma mina de ouro por 
mulheres que sobreviviam da prostituição. Não havia local melhor na 
cidade para se conseguir fregueses. Ali próximo atracavam todas as 
embarcações que chegavam à Macapá trazendo caboclos ribeirinhos 
e também marinheiros estrangeiros que ao desembarcarem faziam 
logo procuração pelo bar. [...]. As mulheres mais famosas eram: Maria 
Batelão, Quinta Feira, Cinco Mil, Vadoca, dentre outras. (Cláudio 
Mendes, JORNAL FOLHA DO AMAPÁ74, 1995) 

                                                             
74 Não encontramos no Jornal Amapá referências significativas sobre o “Bar Caboclo”, desse 
modo, recorremos as informações contidas no jornal Folha do Amapá fundado em 1990. 
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 Lá tinha de tudo “tinha confecções, picolé, sorvete, produtos 

alimentícios, suco, refrigerante, aguardente e um nome sugestivo: Bar caboclo. 

Abrão havia despertado a atenção do povo de uma simples cidade onde quase 

não havia entretenimento e tudo era novidade” (JORNAL FOLHA DO AMAPÁ, 

CLÁUDIO MENDES, 1995) 

O Bar Caboclo não representava o espaço exclusivo para o lazer e 

comércio variado, também era considerado, na época, o melhor “ponto” de 

fofocas da cidade, principalmente após de alguns copos de bebida alcoólica, 

alguns assuntos dos homens na mesa do bar eram “prioridades”: falar sobre os 

casos de adultérios na cidade, bem como sobre a virgindade das moças. Todos 

pareciam saber quais as garotas que eram e as que não eram virgens. 

Mesmo afetando, em alguns momentos, os interesses e a tradição 

das “boas famílias” macapaenses, o local permaneceu em atividade durante 

mais de quatro décadas, até ser demolido em 1995, “era o único sobrado de 

madeira que vinha resistindo ao progresso” (CLÁUDIO MENDES, JORNAL 

FOLHA DO AMAPÁ, 1995). Conforme o jornal Folha do Amapá (1995), apesar 

de nada poderem fazer para evitar o fechamento definitivo do Bar Caboclo, as 

prostitutas prepararam uma feijoada para dar adeus a uma história onde foram 

as personagens principais e que ficou registrado na memória histórica do povo 

macapaense, tanto que está sendo constantemente relembrado na peça teatral 

com o próprio nome do bar e é considerado o espetáculo teatral amapaense 

mais assistido pela população local. 
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Figura 73 – apresentação da peça teatral “Bar Caboclo” (2016). 

 
Fonte: G1 Amapá (2016). 

As transformações ocorridas na cidade muitas vezes levam a um 

esquecimento da afetividade anteriormente sentida pelos lugares, daí a 

necessidade permanente de recorrermos à memória para que as imagens do 

passado funcionem com uma “espécie de alegorias remissivas entre a cidade 

apresentada e a cidade vivida” (BARREIRA, 2012, p. 161). 

Nesse sentido, o lugar pode ser percebido com os olhos, pelo tato ou 

até mesmo pelo olfato. Muitas vezes, com os olhos fechados, podemos nos 

remeter através de lembranças a um lugar por um cheiro ou um som, assim, 

seremos capazes de sentir onde estamos com o mais profundo contato, sem que 

os nossos olhos vejam aquela paisagem, que em alguns casos já não existe, 

perceber o ontem e comparar com o hoje por meio das memórias do lugar, pois, 

segundo Nora (1993, p. 13) “Os lugares de memória nascem e vivem do 

sentimento”. Na mesma direção Abreu (1998, p. 86) afirma que “A cidade é uma 

das aderências que ligam indivíduos, famílias e grupos sociais entre si, uma 

dessas resistências que não permitem que suas memórias fiquem perdidas no 

tempo, que lhes dão ancoragem no espaço”.  
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Assim, a memória pode ser vista como construção cultural do 

presente e também importante na construção da identidade pois, muitas vezes 

não conhecemos bem a cidade onde vivemos, daí recorrermos à memória: 

Ora, é pela memória dos habitantes que faz com que eles percebam, 
na fisionomia da cidade, sua própria história de vida, suas experiências 
sociais e lutas cotidianas. A memória é, pois, imprescindível na medida 
que ela esclarece sobre o vínculo entre a sucessão de gerações e o 
tempo histórico que as acompanha. Sem isso, a população urbana não 
tem condições de compreender a história de sua cidade, [...]. Enfim, 
sem a memória não se pode situar a própria cidade, pois perde-se o 
elo efetivo que propicia a relação habitante-cidade, impossibilitando ao 
seu morador de se reconhecer enquanto cidadão de direitos e deveres 
e sujeitos da história. (ORIÁ, 2015, p. 255) 
 

Desse modo, percebe-se que o lugar é o referencial da experiência 

vivida, pleno de significação, é mais que um espaço ou uma paisagem, nele 

estão as raízes de seus moradores, porque à medida que o ser humano 

intensifica as experiências vividas nos lugares, ativam-se os sentimentos de 

pertencimento, de afetividade, portanto, de identidade. Os lugares de memória, 

“são bastiões das lembranças, já que nascem do sentimento de que não há 

memória espontânea” (DELGADO, 2010, p. 46). 

E mesmo diante das inevitáveis transformações dos espaços urbanos 

é possível percebe-se que a busca pela recuperação de locais e tradições que 

tecem a história das cidades afloram com intensidade. Daí “as cidades parecem 

construir ‘palavras de ordem’ referentes à preservação, antes que o passado 

fique apenas retido em memória longínqua, sem o monumento objetivo de 

referência” (BARREIRA, 2012, p. 219). 

É importante salientar que, nossa intenção é aqui ressaltar que os 

lugares de memória podem ser considerados esteios da identidade, contribuindo 

consideravelmente para evitar o esquecimento e o desinteresse pelo passado, 

pois, como afirma Hewison (2007):  

O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o 
eu. Sem saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. 
O passado é o fundamento da identidade individual e coletiva; objetos 
do passado são a fonte da significação como símbolos culturais. A 
continuidade entre o passado e presente cria um sentido de sequência 
para o caos aleatório e, como a mudança é inevitável, um sistema 
estável de sentidos organizados nos permite lidar com a inovação e a 
decadência. O impulso nostálgico é um importante agente do ajuste à 
crise, é o seu emoliente social, reforçando a identidade nacional 
quando a confiança se enfraquece ou é ameaçada. (Hewison, apud 
Harvey, 2007, p. 85) 
 

 



229 
 

Portanto, “os lugares de memória, são instrumentos importantes de 

preservação e transmissão de heranças identitárias e tradições, são modos de 

traduzir o social”. Dessa maneira, a comunidade amapaense utiliza-se da sua 

história para lhe conferir lugares, onde pode refletir que não é feita de 

esquecimentos, mas, de lembranças/memórias e sem estas não poderiam ter 

consciência do tempo, muito menos da sua identidade. 

 

 

5.5 - A “Belle Époque” em Macapá: a “cidade joia da Amazônia”75 

 

Este jornal, que faz parte integrante da vida 
da cidade, também a sente em todas as suas 
pulsações, acompanhando-lhe a vida 
moderna e o ritmo de progresso que a 
domina. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro 
de 1953) 

 

Lançar o olhar sobre a “belle époque” em Macapá é retomar os 

percursos da memória histórica, da memória coletiva e do próprio discurso da 

história. Nessa direção, o Jornal Amapá é um importante instrumento para a 

memória desse período, principalmente pelos caminhos da crônica e dos 

registros que factualizavam a sociabilidade urbana. Nas páginas do referido 

jornal, já com grande circulação na capital no início dos anos 1950, é possível 

flagrar os discursos da “modernidade”, do desenvolvimento urbano, da “belle 

époque” que chegava ao Território Federal do Amapá, mais especificamente em 

Macapá, que nesse período vive um grande processo de urbanização 

proporcionado principalmente pelo crescimento dos setores públicos e privados.  

Em 1953, o Jornal Amapá, em seu editorial, publicava uma crônica 

denominada de “Macapá Moderna” em que ressalta esse desenvolvimento 

urbanístico. Nela, há uma comparação entre a cidade de poucas décadas atrás 

com a “nova” Macapá que então emergia: se a de ontem era “recatada”, muita 

pequena e atrasada, uma “cidadezinha qualquer”, a atual mais parecia, 

                                                             
75 “Cidade joia da Amazônia” foi uma expressão muita utilizada pela população amapaense, para 
se referir a cidade de Macapá principalmente nos anos de 1960 -1970, por esta apresentar, nesse 
período, um amplo desenvolvimento urbano, destacando-se o traçado das ruas retas e largas, 
construções de praças e residências, e bastante arborização na maioria dos bairros. 
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metaforicamente, uma “fênix” renascida, cheia de mocidade e encantos, pois 

agora exibia: 

Uma cidade traçada geometricamente, com ruas e avenidas largas, 
mostrando fisionomia agradável e moderna. Possuindo rede de 
esgotos, água encanada, energia elétrica permanente, piscina, ótimo 
hotel, cinema, bares, cafés, frigorífico, lojas, farmácias, armazéns etc., 
proporciona aos visitantes e moradores conforto, prazer e 
tranquilidade. Nada menos que seis aviões semanais pousam em seu 
aeroporto, sempre lotados de passageiros e carga. Como sala de visita 
do Território, Macapá está sendo preparada sob a técnica e figurino 
modernos. [...]. Vivemos todos estreitamente vinculados à própria 
alegria que dá novo colorido a esta Macapá que, como mulheres 
bonitas, também mostra sua vaidade frente do toucador onde realça a 
sua fisionomia simpática e a sua mocidade atraente. (Crônica do 
editorial, JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro de 1953, grifos nossos) 
 

Assim deslumbrado com aquelas coisas novas que em tão pouco 

tempo modificavam o perfil da capital, o artigo do jornal concluía que, de fato, a 

“civilização76” chegara a Macapá: “Tudo aqui dentro empolga a alma do povo e 

surpreende o visitante [...], já aparecendo aos olhos da atualidade como uma 

cidade nortista onde se instalou a civilização. (JORNAL AMAPÁ, 13 de setembro 

de 1953). 

A crônica, desta forma, resume parte do conjunto de novos costumes 

e equipamentos tecnológicos que formaram o processo de modificação 

sociourbana de Macapá, iniciado a partir de 1950, indo até o final dos anos de 

1960. Esse processo significou a inserção da capital amapaense no contexto de 

uma “belle époque” (belos tempos), mesmo que um pouco tardia em relação a 

maioria das capitais brasileiras. 

  

                                                             
76 O termo “civilização”, nesse período, para esse novo território federal, era sinônimo de 
progresso, modernização. 
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Figura 74 – Rua Cândido Mendes (centro comercial de Macapá) após receber a primeira camada 

asfáltica (1960). 

 
Fonte: Acervo histórico do Amapá. 

A introdução de um grande número de automóveis em Macapá, a 

partir dos anos de 1950 imprimiu maior velocidade ao trânsito, provocando 

atropelamentos e colisões, sendo necessário a abertura de novas ruas e 

avenidas, maior extensão de calçamentos/calçadas, a criação da guarda de 

trânsito, colocação de semáforos e uma reorientação dos pedestres e 

principalmente dos ciclistas (em expressivos números na época), no uso da rua. 

O “boom” desse desenvolvimento também possibilitou que viessem à 

Macapá importantes companhias teatrais e musicais o Jornal Amapá na época 

comentava o desempenho dos artistas, a presença de autoridades, intelectuais 

e, em menor proporção, a participação da comunidade em geral que 

prestigiavam esses eventos. E para melhor fomentar essas atividades artísticas, 

é criada em 1951 a Sociedade Artística de Macapá (SAM) que tinha como uma 

de suas principais finalidades, a de “patrocinar a vinda a este recanto verde do 

Brasil, de todos os expoentes das artes, principalmente no que diz respeito à 

música e ao canto, as que são evidentemente mais sensíveis ao povo” (JORNAL 

AMAPÁ, 13 de setembro de 1951). 
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Figura 75 – Presença de artistas de outros estados no Cineteatro Territorial (1952). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 26 de julho de 1952.  
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Figura 76 – Cantora Ângela Maria em Macapá (1955). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 22 de setembro de 1955. 

 
 

Nesse período, ir ao Cineteatro Territorial, além de opção de lazer 

para a população, em número mais significativo para a elite local, era um sinal 

de elegância e distinção social, o que de certa forma levava a busca de uma 

identificação com as elites de outras capitais brasileiras.  

Preocupado com a paisagem urbana, o poder público procurou 

aumentar as áreas verdes no centro da cidade, construiu novas praças, 

reaparelhou e embelezou as antigas praças, estas além do lugar de lazer era o 

lugar onde as pessoas iam para serem vistas e com o vestuário já era possível 

se identificar a que classe cada uma pertencia, a burguesia ou a gente do povo. 
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Figura 77 – Praça Barão do Rio Branco. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 13 de setembro de 1952. 

 

Contudo para imprimir essa “modernidade”, o poder público 

implementou à cidade uma “disciplinarização” do espaço regulando o cotidiano 

da cidade, que   tornou-se atribulado em função da intensificação dos fluxos 

urbanos, desencadeado pelo crescimento populacional (no ano de 1960 o 

número de habitantes de Macapá atinge aproximadamente 30 mil)77, pelo 

aumento na frota de automóveis e estabelecimentos comercias no perímetro 

central da cidade. 

Em razão desse volume urbano crescente, os conflitos foram 

inevitáveis, principalmente porque o poder público começa a se manifestar num 

sutil combate aos grupos populares (especialmente negros) e de baixa renda do 

centro da cidade, forçando-os a procurar os subúrbios da capital, como 

aconteceu com os negros que residiam em áreas na frente da cidade e foram 

desapropriados de suas casas para os bairros do Laguinho e da Favela. Daí a 

composição de uma canção de Marabaixo composto por um desses moradores, 

Raimundo Ladislau, externando sua tristeza pela desapropriação, para a 

construção de modernas moradias para o alto escalão da administração 

territorial: “Aonde tu vai rapais?/ Por estes caminhos sozinho/ Vou fazer minha 

morada/ Lá nos campos do Laguinho”. Ainda como forma de protesto outros 

                                                             
77 Dados do VII Censo Nacional no ano de 1960, publicado no Jornal Amapá, em 9 de outubro 
de 1960. 
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versos foram acrescentados: “A avenida Getúlio Vargas/ Tá ficando que é um 

primô/ Tem hospital, tem escola/ Pros filhos dos trabalhado/ Mas as casas foram 

feitas/ Pra só morar os doutô”. Conforme Araújo (2004), a reclamação da 

comunidade era geral, e não podia ser diferente pois, “aqueles modestos 

trabalhadores macapaenses, que viviam tranquilos nas terras conquistadas por 

seus pais, ficaram desfalcados de laranjeiras, coqueiros, bananeiras, cuieiras, 

abacateiros, limoeiros, etc.” (ARAÚJO, 2004, p. 33). 

O centro da cidade de Macapá, portanto, já não era mais o mesmo, a 

tranquilidade, a ambiência de jogar o tempo fora, a vivência sem pressa, que 

contagiava as pessoas cedeu lugar as inexoráveis mudanças inerentes à 

modernidade do cenário urbano.  

Assim sendo, não há como negar que o Amapá, mesmo que com 

algum atraso em relação a outras unidades federativas, também conheceu a sua 

belle époque, aqui entendida, como manifestação e representação de padrões 

da cultura burguesa que se espalhou de forma mais ampla no Brasil, a partir da 

primeira metade do século XX. 

 

5.6 – Manifestações culturais populares e tradicionais do Amapá 

 

Abordar manifestações culturais populares e tradicionais do Amapá, 

particularmente através do Jornal Amapá, significa mostrar também, uma maior 

e efetiva participação das comunidades, especialmente de Macapá e de 

Mazagão, pioneiros municípios do Território Federal do Amapá e que fornecem 

uma significativa contribuição aos estudos dessas manifestações, dada a maior 

diversidade de elementos étnicos que contribuíram na formação histórica e 

identitária do Amapá.  
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5.6.1 – O Marabaixo: espaço de sagrado e profano 

 

Ô Mina, ô Gêge/ Ô Mina, ô Haussá/ Carrega 
um ladrão no peito/ Das terras de Macapá// 
Ó negro mazaganista/ Angico papa-chibé/ 
No toque do Marabaixo/ Arrasta um ladrão no 
pé. (“Ladrão no peito”, Fernando Canto – 
Grupo Pilão, 1998). 
 

 

O Marabaixo, que foi trazida pelos negros escravos que vieram para 

os trabalhos na lavoura e principalmente, para a construção da Fortaleza de São 

José de Macapá. Tal manifestação pode rememorar a penosa travessia dos 

africanos nos navios negreiros que vinham “mar-a-baixo”, daí surge uma das 

possibilidades da significação do termo. Outra possibilidade da denominação 

vem de uma corruptela de marabú, termo árabe (marroquino), que significa 

profeta, místico, sacerdote, utilizado pelos negros de influência mulçumana que 

vieram para Mazagão, servindo os brancos originários da África Ocidental:  

O marabaixo é provavelmente oriundo dos primitivos escravos negros 
vindos de Mazagão d’África, em 1770, com as famílias, com as famílias 
marroquinas transmigradas por ordem de D. José I para as vilas de 
Mazagão Velho, Macapá e Madre de Deus, no rio Vila Nova. Em sua 
grande maioria, êsses escravos mazaganistas eram por sua vez 
procedentes das nações circunvizinhas de Mazagão (África), ou seja, 
do grande império sudanês que, desde o século XVI passou a sofrer 
os resultados da conquista e penetração mussulmana do Marrocos e 
da Mauritânia, na África Ocidental. [...] 
Essas premissas nos levam a conclusão de que o marabaixo, 
possivelmente, não é mais do que um resquício ou fragmento 
supérstiste do ritual malê (yoruba, gêgê, haussá ou mina), do grande 
grupo étnico afro-sudanês, perdido no subconsciênte folclorístico de 
um século em que o homem não mais admite outra seita ou religião, 
que a do culto do próprio corpo e suas paixões mais objetas. (AURÉLIO 
BUARQUE, Jornal Amapá, 02 de setembro de 1956) 

 
Ainda sobre a origem do Marabaixo há também uma outra corrente, 

não tão divergente da anterior, que afirma: “Nasceu à cadência dos remos, no 

bôjo noturno das caravelas negreiras que conduziam, mar-a-baixo, os nossos 

irmãos africanos condenados ao trabalho servil nos termos ominosos da 

escravatura.” (João Neves e Álvaro da Cunha, JORNAL AMAPÁ, 01 de 

novembro de 1952). 

Assim, para além dos desdobramentos estabelecidos para a origem 

do termo Marabaixo, está o fato das tradições e marcas culturais de origem 

africana estarem presentes na resistência, na autoimagem e na autoestima das 
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comunidades negras do Amapá, em torno da luta pela manutenção e 

preservação de suas manifestações culturais. 

Loureiro (1995, p. 141) afirma que “a influência negra ou indígena dos 

rituais amazônicos impregna da profunda dramaticidade do seu significado, 

oriundo nas culturas de onde se originaram e de seu profundo misticismo” e 

ainda, que o Marabaixo é uma das “manifestações ritualizadas que compõe a 

vasta e diversa visualização poética da Amazônia” (LOUREIRO, 1995, p. 141). 

O fato do Marabaixo está intimamente ligado a uma manifestação 

cultural dos negros vindos da África, ou descendentes dela, ao longo do 

processo histórico na formação cultural amazônica, fez com que esses sujeitos 

estabelecessem vínculos com a religião católica dominante como no caso do 

Amapá. 

Entretanto, esse vínculo não era uma tarefa fácil, visto que a referida 

religião não cedia espaço para as manifestações culturais, mitos e tampouco 

para os ritos de matriz africana. Assim, os negros e os seus descendentes do 

Brasil encontraram meios de sobrevivência religiosa e de resistência cultural, 

incorporando nas suas manifestações, imagens de cultos católicos pelo 

sincretismo.  

Nesse sentido, uma das principais características do Marabaixo está 

diretamente ligada ao aspecto religioso do catolicismo, ou seja, é uma relação 

híbrida entre o profano/religioso, como é o caso da referência feita ao Divino 

Espírito Santo e a Santíssima Trindade, durante as principais manifestações do 

Marabaixo feitas em Macapá, conhecida como o “Ciclo do Marabaixo”78. 

A relação do Marabaixo com a religiosidade católica é bem anterior 

ao período de implantação e consolidação do Território Federal do Amapá, mas 

sempre foi bastante conturbada e conflituosa, inclusive condenado pelos 

primeiros sacerdotes católicos vindos para esse novo território federal, 

principalmente pelo fato dos negros amapaenses praticarem tradicionalmente o 

Marabaixo em frente à Igreja de São José de Macapá, (prédio histórico mais 

antigo da cidade – inaugurado em 1761). Conforme Canto (1998): 

                                                             
78 Período festivo anual do Marabaixo em Macapá. Inicia-se no Domingo da Ressurreição 
(Páscoa) e vai até o Domingo do Senhor (nono domingo da Ressurreição). Vale ressaltar que o 
Marabaixo também é festejado/dançado em outras localidades do Amapá como Mazagão, 
Curiaú, Igarapé do Lago dentre outras. 
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Sendo uma manifestação na qual muitos valores foram incorporados 
através dos anos, o marabaixo, até os dias de hoje, traz em seu bojo 
uma história de conflitos com a ideologia hegemônica da Igreja 
Católica, a qual se constitui um dos principais obstáculos à sua 
permanência como tradição, havendo, portanto, aí, uma situação 
dicotômica. (CANTO, 1998, p. 12) 

Sobre essa questão vale destacar e observar na crônica publicada 

pelo jornal Pinsonia79, em 31de maio de 1899, na coluna “Variedades”, sob o 

título: “A festa do Espírito Santo”, a qual descreve-se, a seguir, alguns trechos: 

Como pratica da religião catholica, teve lugar n’este mez, a tradicional festa do 

Divino Espírito Santo80, executando-se os episódios originaes e primitivos, cujos 

costumes ainda não se extiguio in totum. [...] 

Assim entremos na tarefa, com agrado e acatamento. 

No corrente anno, exerceu as funções de Juiz da festa o ilustrado sr. dr. Alvares da 

Costa, que soube e poude talvez satisfazer aos mais exigentes, e á espectativa dos 

devotos: foi todo amabilidade para com todos. 

Entretanto foi sensível, para maior explendor, a ausencia do Sacerdote nas 

solemnidades da egreja; falta esta que está desculpado o sr. Juiz, que providenciou 

no sentido contrario, contractando para tal fim, com o sr. Conego Teixeira, que vinha 

munido de uma portaria do governo bispado. 

Não sabemos o poderoso motivo que obstou, em caminho bem próximo, a que o sr. 

Conego Teixeira, tivesse faltado a tão sério compromisso. 

Elle pois que se defenda se tiver defesa. 

Esta festa tem seus prólogos interessantes: 

Alguns dias antes, vai uma grande parte do povo, em romaria, aos roceiros proximos 

receber esmola de mandioca, para preparar a cariman com que se fabricam os 

rosquilhos, o pão do Senhor, que o Juiz em pessoa, distribue aos devotos que 

assistem a collocação do mastro em frente a estrèa da festa. 

Essa romaria como a as murtas, representa um quadro bem pitoresco, cheio de 

poesia! 

A ellas concorre, quasi que a população inteira: velhas, moças, meninas, umas 

respeitaveis, outras guapas, cheias de toda garridica, e alli também o tal sexo-feio– 

que o bedelho mette em tudo, em parte, para criticarem. 

A romaria, porém, que tem por fim o transporte do mastro que vem das mattas para 

o competente lugar especial toma parte sómente a rapasiada, que alegre, de 

uniformes especiais, distintivos, fitas, lenços e toalhas, cada qual mis chic, chapeos 

coloridos e tudo enfim suigeneris, cercados da creançada macha, saltando, em 

exercícios de gymnastica, até o lugar onde tem de ser fincado o mastro, em cujo 

tope irá tremular a bandeira, na qual se vê pintada a Pomba, symbolo do Divino. [...] 

De todas porém a mais pitoresca, a mais poetica, mais cheia de encantos, de delírio 

e enthusiasmo, é a das –murtas– Depois que cada romeiro colhe um grosso masso 

d’ellas e como em cordão de guapos camponezes, executam difíceis figuras de 

danças, todas especiaes, cantando análogas estrophes, ao compasso dos ramos, 

qual vertiginosa e intelligente batuta. 

                                                             
79 Foi o primeiro jornal que circulou no Amapá, quando este ainda pertencia ao estado do Pará, 
e que abordava alguns assuntos locais. 
 
80 Grifos nossos indicando já naquela época, algumas descrições dos rituais do Marabaixo e da 
participação popular, especialmente da comunidade negra amapaense. 
 



239 
 

Pura a original poesia! [...] 

E agora verás .... Uns comem, outros bebem e outros depois de repletos, formam 

nas sallas, como loucos, mas de praser e respeito, certa dansa original, conhecida 

por –Mar-abaixo– que consiste, enfileirados, e em zig-zags e ao tom dos tambores, 

darem mil voltas, descrevendo ora uma serpente, um jacaré, um lago, etc. 

cantarolando e com enthusiasmo singelos, mas bonitos versos. [...] 

Como era encantador ouvir e ver as ensaiadas coristas, tendo por prima dona a 

festejada senhorita T. L. garganta afinada e forte, com seus trinados melodiosos; e 

a sympattica V. com seus mideixe a por agente de bocca aberta! E no centro louca 

moçoila, travessa qual pulga, com seus freneticos eh! eh! eh! eh! [...] 

Ah! mar-abaixo da minha alma! 

E aquelles tantos e doidos tambores, cheios de tanta expressão! [...] 

Na quinta-feira d’Assumpção pelas 10 horas da manhã, depois de terem os fieis 

entrado a ladainha, parodiando uma missa que é a seára do Padre. 

E depois d’esta pragmática cerimonial, tem lugar a levantação do mastro quando o 

Juiz distribue os rosquillos. 

Este acontecimento é o real inicio da festa religiosa, cujo annuncio, na alvorada do 

dia, a cidade toda acordou alegre com o repinicar dos sinos e das atroadoras 

girandolas de foguetes. [...] 

Assim até sábado vespera da festa, d’onde todo sahem a levar o Divino, que 

collocado na gentil cabecinha de linda menina, para a casa do Juiz, onde um 

santuário o espera. [...] 

No Domingo da festa, em vez da patriarcal missa cantada (quantas pragas, sr. 

Conego Teixeira...) houve grande ladainha à instrumental. A egreja não tinha um 

lugar vasio. [...] 

A tarde desse dia, grande leilão de muitas offerendas, corridas, argolinhas, o–pau 

de sebo– de todas as festas e em toda parte; musicas, cafés, etc terminando, mas 

deixando a todos satisfeitos, pedindo por mais..., 

Este seu creado, que não é cego, nem aleijado não se eximio de tomar parte em 

todo esse gaudio, que lhe deixou vivas saudades, mas é que pão cosido desta 

qualidade, só p’roanno. 

Maio, 99 

Pancrácio Júnior                  
                                    (Jornal Pinsonia, 31 de maio de 1899, grifos nossos) 

 

O processo histórico do Marabaixo mostra, que a sua relação com a 

igreja católica sempre foi um tanto conflituosa, pois apesar de aceitar e manter 

devoção aos santos católicos durante as festividades culturais (conforme 

registrado na crônica anterior), ao mesmo tempo significou, uma espécie de 

“subversão” aos preceitos dogmáticos da igreja, bem como uma forma de 

resistência de uma comunidade negra, que sempre se recusou a “perder” sua 

ancestralidade cultural. 

 Nessa perspectiva, observa-se na crônica transcrita um bom exemplo 

dessa resistência, o autor enfatiza, até com certa ironia, a igreja, pela ausência 

do sacerdote contratado para coordenar a festa do Marabaixo na Catedral de 
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São José de Macapá, naquele ano: “Entretanto foi sensível, para maior 

explendor, a ausencia do Sacerdote nas solemnidades da egreja”. Observa-se 

que tal atitude, vem caracterizar na época, a ação controladora da igreja católica 

sobre a comunidade negra devota, a qual, por ser leiga, devia obediência a 

autoridade religiosa. Daí a possível recusa do sacerdote “contratado”, 

provavelmente tenha acontecido, pela desobediência da comunidade negra ao 

controle e à frustrada tentativa da igreja de tentar extirpar os valores culturais 

enraizados em uma população, que tem sua maneira própria de homenagear 

seus santos: “Assim até sábado vespera da festa, d’onde todo sahem a levar o 

Divino, que collocado na gentil cabecinha de linda menina, para a casa do Juiz, 

onde um santuário o espera”.  

Desse modo, é possível afirmar que a tradição cultural dos festejos do 

Marabaixo representou um símbolo de resistência das comunidades negras do 

Amapá81, que sustentaram ações, aparentemente mais simples (a festa do 

Divino Espírito Santo, e da Santíssima Trindade), até as mais complexas (a luta 

pelo direito de preservar suas ancestralidades). Essas ações foram passando 

por diferentes gerações e permanecem até hoje, com a participação efetiva nos 

eventos relacionados às suas marcas identitárias. 

Com a criação do território federal, a tradição do Marabaixo ganha 

mais espaço junto às comunidades negras amapaenses, principalmente pelo 

reconhecimento e apoio governamental, mesmo que esse apoio, na maioria das 

vezes, tivesse como objetivo principal, alcançar “dividendos” políticos. Assim, 

para consolidar o Marabaixo como maior manifestação cultural popular do 

Amapá, busca-se uma divulgação também fora do espaço amapaense. Dentre 

os que fizeram parte, como colaboradores dessa divulgação, destaque para Luiz 

Gonzaga (rei do baião) que por diversas vezes esteve no Amapá e presenciou a 

dança do Marabaixo e ajudou a divulgá-lo nacionalmente:  

Luiz Gonzaga lançou o Marabaixo na TV da Tupy 

No programa de ontem à noite, de televisão da Tupy do Rio de Janeiro, 
foi lançado o Marabaixo, sob a orientação do consagrado ‘acordeon’, 
Luiz Gonzaga. O ‘rei do baião’ explicou a origem da música, declarando 
que foi busca-la em Macapá, capital do Território Federal do Amapá. 
O popular artista do rádio brasileiro interpretou ‘AONDE TU VAIS 
RAPAZ’. Após prometeu lançar outras composições de Marabaixo e 
em outubro, depois de adquirir maiores ensinamentos sobre a dança 

                                                             
81 Além de Macapá, o Marabaixo também foi bastante difundido pela comunidade negra do 
município de Mazagão. Foram os dois municípios com a maior presença do negro no Amapá. 
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‘amapaense’, para o que visitará Macapá pessoalmente, fará o 
lançamento em todo Brasil do novo ritmo popular brasileiro. (JORNAL 
AMAPÁ, 05 de julho de 1952) 

 

Figura 78 – Luiz Gonzaga em entrevista ao Jornal Amapá. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 19 de abril de 1952. 

 
Veja-se a seguir, trechos da entrevista para o referido jornal: “ Visitarei 

o bairro do Laguinho para assistir o ‘marabaixo’ e, depois, gravarei uma 

característica melodia a ser conhecida em todo o País. [...] Ainda este ano 

gravarei e lançarei o ‘marabaixo’, e os brasileiros irão apreciá-lo e dançá-lo” 

(JORNAL AMAPÁ, abril de 1952). 

Uma das composições de Marabaixo gravada e divulgada por Luiz 

Gonzaga foi: “Aonde Tu Vais Rapaz”82: 

                                                             
82 A composição original é Raimundo Ladislau e Julião Ramos, que foi modificada por Luiz 
Gonzaga. Tornou- se uma das composições mais cantados por frequentadores e apreciadores 
do Marabaixo, pois ressalta a saída forçada dos negros da área onde moravam, na época centro 
da cidade, para o bairro do laguinho, onde começaram a se reestruturar novamente e escrever 
novas páginas na sua história. 
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Aonde tu vais rapaz? 
Neste caminho sozinho 
Eu vou fazer minha morada 
Lá nos campos do laguinho  
 
As ruas do Macapá 
Estão ficando um primor  
Tem hospitais, tem escolas 
Pros fíos do trabalhado 
Mas as casas que são feitas 
É só prá morar os douto 
[...]        
                                    (Luiz Gonzaga, 1952) 

 
 

Outra composição bastante divulgada nacionalmente por Luiz 

Gonzaga e que fazia referência a dança do Marabaixo foi a canção “Macapá”: 

Macapá (Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira - 1950) 
 
Eu num tinha nem dez anos, 
Minha mãe vei me falá 
Me pôs calça de home e disse 
Vai, meu filho, vai trabaiá! 
Desde então que eu toco e canto 
O meu fole a me ajudá 
Cum o baião, siridó, balanceio 
Fiz o meu Brasil dançá 
Só faltava mostrá essa dança 
Que eu vou apresentá 
 
Eita, seu mano, oi que bom, ôi que bom 
Que bom, de dançá 
Eita seu mano, oi que bom, ôi que bom 
Que é o Macapá! (Refrão) 
 
O Macapá, Macapá, Macapá 
Esta dança tão gostosa que vei lá do Amapá! 
Dança in qui a gente logo qué se espaiá, 
Cum a venta no cangote da morena que topá... 
Refrão 

 
O Macapá se resume in se rodar 
Em redor da gente mesma, sem sair do lugá 
E ter sustança, prô caboco sustentá 
A cadência sacudida do passim do Macapá 
 
Eita, seu mano, oi que bom, ôi que bom 
Que bom, de dançá 
Eita seu mano, oi que bom, ôi que bom 
Que é o Macapá! 
 

Sobre esta canção, Montoril (2004, p. 41) comenta que em 1949, Luiz 

Gonzaga veio a Macapá para uma apresentação no Cine Teatro Territorial, 

espaço dos grandes eventos na época, ocasião em que interpretou seus grandes 

sucessos. Após o show, o artista foi levado à casa de Julião Ramos, figura 
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expressiva do folclore amapaense, na oportunidade presenciou o pessoal 

dançando o Marabaixo – “Vivíamos à época, a quadra desta importante 

manifestação folclórica e a mulherada envolveu o visitante na dança, mostrando-

lhe como era a coreografia e o canto”. O visitante, “impressionado com a 

originalidade do evento folclórico, compôs, em ritmo de baião, com a parceria do 

advogado Humberto Teixeira, a música ‘Macapá’ ”. 

Figura 79 - Mestre Julião Ramos – à direita (pioneiro do Marabaixo e líder da comunidade negra 

amapaense no início da fase de território federal), ladeado por apanhadores de murta83 (1948). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá 

 

  

                                                             
83 A Murta é um tipo de planta aromática e com muitos ramos que serve para enfeitar o mastro 

usado durante o festejo do Marabaixo.  
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Figura 80 - Mestre Ladisluau - cantador de Marabaixo (a esquerda) e Mestre Julião – tocador de 
caixa (a direita) -  pioneiros do Marabaixo (1948). 

 
Fonte: Acervo Histórico do Amapá. 

É importante destacar que embora tenha tomado ciência de que o 

nome da dança era Marabaixo, Luiz Gonzaga preferiu identificá-la com o nome 

da capital do Território Federal do Amapá. Montoril (2004, p. 43) afirma ainda 

que Luiz Gonzaga em suas apresentações no Rio de Janeiro, “cantava o baião 

Macapá, frisando que era música dos negros do Amapá”. E para registrar tal fato, 

os sujeitos brincantes do Marabaixo construíram o seguinte ladrão84: “Marabaixo 

de Macapá / Já teve muito cartaz / Já foi cantado no Rio / Aonde tu vai rapaiz”. 

Sobre o ladrão de Marabaixo, Montoril (2004), destaca que os versos 

apresentam normalmente o sentido da gozação, da crítica, da sátira, do cotidiano 

da comunidade. Desse modo:  

                                                             
84 Composição de versos que são usados nas cantigas de Marabaixo. 
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Quem cometia uma ‘gafe’ ou dava uma ‘mancada’, podia ter certeza 
de que nas festas do Marabaixo, o caso seria exaustivamente 
explorado, em forma de versos. Os versos roubam a privacidade das 
pessoas, revelam aos brincantes qualquer falha de um dos membros 
da comunidade. Por este motivo o verso é denominado de ‘LADRÃO”. 
E foi de ladrão em ladrão que os negros do Amapá legaram para 

posteridade, detalhes da história da sua comunidade. (Montoril 
2004, p. 31) 

Atualmente, durante a festividade do Marabaixo, ainda se mantem 

algumas tradições como a religiosidade, momento em que a comunidade 

professa a sua fé ao santo(a) de sua devoção. 

Figura 81 -  Momentos da religiosidade / a ladainha. 

 
Fonte: SOUZA, Manoel, 2013. 

Durante as primeiras noites da festividade, antes da dança do 

Marabaixo, são rezadas/cantadas as ladainhas sendo uma parte em latim 

“vulgar”. São os mais antigos que iniciam essa celebração, já com o 

acompanhamento e o ensinamento para os mais jovens, a fim de que a tradição 

permaneça. Nessa atividade, as pessoas chegam no barracão e logo vão se 

agrupando próximo aos rezadores, normalmente homens, que são saldados por 

fogos de artifícios a cada momento que antecede a ladainha. Dentro do salão, 

por volta das 19 horas inicia-se a ladainha. É o momento em que a comunidade 

demonstra a força da fé com que celebram o ritual e proferem as rezas.   Ao final, 

os rezadores e demais comunitários beijam as fitas que estão em volta das 

imagens e que representam as promessas alcançadas pela comunidade.  
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Figura 82 – Momento de agradecimento pelas graças alcançadas. 

 
Fonte: SOUZA, Manoel, 2013. 

 

Logo em seguida, há a uma nova saudação com os fogos de artifícios. 

Nessa manifestação de fé, presencia-se um forte sentimento de religiosidade na 

celebração desse ritual, muitos respondem ao coro da ladainha, às vezes até 

chorando, tal a emoção sentida. Durkheim (1989) nos fornece um bom caminho 

para se compreender esses momentos quando afirma que “o culto não é 

simplesmente um sistema de símbolos pelos quais a fé se traduz exteriormente; 

é o meio pelo qual ela se cria e recria periodicamente. Consistindo em operações 

materiais ou mentais, ele é sempre eficaz” (DURKHEIM, 1989, p. 494). 

A “refeição comunitária” é um dos momentos de confraternização 

entre os participantes e acontece após o encerramento da ladainha, no barracão 

da festividade. Para servir todos os convidados e preparar a comida, a 

comunidade se divide em grupos de trabalhos, sendo que cada grupo é 

responsável por uma tarefa, como: matar o boi (doado na maioria das vezes, por 

um promesseiro), cozinhar, colocar e servir a mesa.  
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Figura 83 – Refeição comunitária. 

 
Fonte: SOUZA, Manoel, 2013. 

Logo após a refeição comunitária aumenta a euforia da comunidade, 

a alegria vai tomando conta e os cumprimentos são cheios de carinho, afeto e 

regados a abraços apertados e balançados, então se inicia a dança do 

Marabaixo. A partir desse momento as pessoas passam a usar indumentárias 

mais coloridas (especialmente as saias das mulheres e as camisas dos homens), 

feitas especialmente para o evento.  

A dança é apresentada por movimentos corporais em círculo. As 

mulheres dançam segurando as saias, em geral coloridas decoradas com 

babados e rendas, e constantemente fazem um bailado carregado de 

sensualidade. Vale destacar que durante muito tempo a dança do Marabaixo foi 

reprimida pelos colonizadores e pela igreja em função justamente do seu gestual, 

que era considerado como imoral e danoso aos homens, pela sua sensualidade, 

já que é dançado por pares de homens e mulheres, onde os gestos definem uma 

corte realmente sensual de cada parceiro. 

Assim, os homens dançam arrastando os pés e “cortejando” as 

mulheres, num bailado cheio de ginga, sensualidade e caqueado. Os que não 

participam da dança ficam em volta do salão sentados em grandes bancos 

confeccionados em madeira e apreciando a evolução da dança. 
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Figura 84 - Dança do Marabaixo por pioneiros (1952). 

 
Fonte: Jornal Amapá, 02 de setembro de 1952. 

 

Para marcar o ritmo da dança são utilizados, como instrumentos 

típicos, as caixas (tambores) de Marabaixo que representam, simbolicamente, 

os tambores africanos que serviam para chamar os espíritos dos antepassados 

e são acionadas sempre que os cantadores ou cantadoras de “ladrões” iniciam 

uma cantiga ou quando é preciso chamar os participantes para a roda de dança. 

Durante o período da dança é servida a gengibirra85, que ajuda a aumentar a 

energia e a euforia dos que participam do evento. 

E assim, a tradição do Marabaixo foi se consolidando e se renovando 

pela espontaneidade e pelo poder de motivação das comunidades negras 

amapaenses, contrariando inclusive aqueles que o viam com certo preconceito. 

 

 

  

                                                             
85 Bebida típica, bastante degustada pela comunidade durante a dança do Marabaixo, é uma 

mistura de cachaça, gengibre e açúcar. 
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5.6.2 – A festa de São Tiago em Mazagão Velho: devoção e diversão 

 

Todos os anos, na data de 25 de julho centenas de pessoas se deslocam 

de vários lugares do Amapá e das ilhas do Pará para participar de uma outra 

tradicional manifestação cultural do Amapá, a “Festa de São Tiago”, em Mazagão 

Velho86. Trazida da África pelos primeiros habitantes da região, no século XVIII, essa 

festividade é realizada desde 1777 e mistura rituais religioso e profanos. O ápice da 

festividade rememora, em teatro a céu aberto, a guerra entre mouros e cristãos e a 

aparição de São Tiago como soldado anônimo que lutou ao lado do povo de Cristo 

e garantiu a vitória dos cristãos: 

São momentos realmente interessantes, esses que nos oferecem a festa 
de São Tiago em Mazagão Velho! De todas as ilhas e lugares vizinhos 
deslocam-se uma verdadeira multidão de homens e mulheres, para 
cumprir os votos e promessas que entre dôres e lagrimas fizeram, um dia, 
ao seu glorioso protetor. Gente de toda a parte:  de Mazagão, do Cajari, do 
Maracá, de Gurupá, de Macapá e de muitos pontos do Estado do Pará. 
Desde a véspera do grande dia – 25 de julho – o pequeno porto da Vila 
está ingurgitado de embarcações de todos os tipos e tamanhos. (AURÉLIO 
BUARQUE, Jornal Amapá, 13 de setembro de 1954) 
 

  

                                                             
86 Antiga Vila, hoje Distrito de Mazagão Velho foi fundada em 1770, pelo rei de Portugal, Dom 
José I, quando uma colônia portuguesa no Marrocos, norte da África, denominada de Mazagão, 
foi desativada e transferida para a Amazônia brasileira. Os primeiros habitantes, 
aproximadamente 160 famílias, juntamente com seus escravos chegaram na região em 1769, 
após uma longa jornada de barco e o desembarque em Belém (PA). Em seguida foram 
transferidas para a região do rio Mutuacá onde o governador do Grão-Pará e Maranhão autorizou 
a construção da Vila de Mazagão Velho, localizada a aproximadamente 70km da capital, 

Macapá. (Fonte: Adaptado do jornal Nôvo Amapá, 20 de junho de 1970) 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/amapa
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Figura 85 – Religioso e profano juntos durante a festa de São Tiago. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 25 de julho de 1954. 

Durante as cerimônias, moradores e visitantes partilham igual 

devoção, o sagrado e o profano se sobrepõem nas representações religiosas 

que envolvem a comunidade. A esse respeito descreve Durkheim (1989, p. 72) 

que “as crenças religiosas são representações que exprimem a natureza das 

coisas sagradas e as relações que essas mantêm entre si e com as coisas 

profanas”. 

A relação de convívio entre os moradores e visitantes é de muita 

sociabilidade, tanto que boa parte dos visitantes, durante a festa de São Tiago, 

se hospedam em casa de família da comunidade, o que de certa forma 

proporciona, um maior entrosamento com as pessoas do lugar e uma maior 

segurança já que, geralmente, o dono da casa permanece na residência durante 

o período da festividade, inclusive serve como fonte de informações e guia para 

um melhor conhecimento sobre a história da vila e da referida festividade. 

É comum, que muitas famílias da comunidade recebam todos os anos 

os mesmos grupos de visitantes e, nos dias que antecedem a chegada dos 
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mesmos, preocupam-se em esvaziar espaços da casa para ampliar a 

capacidade de acomodação. A chegada dos visitantes, normalmente um dia 

antes do início do evento, já é um momento de celebração festiva, visto que não 

são mais estranhos pois desenvolveram, durante um tempo, uma relação de 

amizade. 

Ao longo da programação ocorrem vários eventos bastante 

significativos para os moradores e visitantes: 

a) O presente: 

Às dezesseis horas do dia 24, começam os festejos propriamente ditos, 
com um episódio curioso e, há mais de século repetido 
invariavelmente: o presente. Consiste a dádiva interessante, em 
matarem os festeiros um grande porco e presentearem, com dois ou 
mais quilos desta carne, em custosa bandeja de prata, rodeadas de 
apetitosas laranjas, as autoridades civis e religiosas presentes à Vila. 
Daí em diante, estão impreterivelmente iniciados, os seculares e 
curiosos festejos ao glorioso apóstolo da cristandade. (AURÉLIO 
BUARQUE, Jornal Amapá, 13 de setembro de 1954) 
 

b)  O dia de São Tiago: 
 

Dia 25, às seis da manhã, ressôam as clarinadas festivas da alegre 
alvorada. Dezenas e dezenas de foguetes espocam pelos céus, 
ribombando barulhentos, pelas quebradas da mata. E o povo já disputa 
o melhor lugar à porta das “figuras”, - como são chamados, os que vão 
mais tarde fazer de Ataláia, São Tiago, São Jorge, de “menino da 
caldeirinha”87: nome dado, por gostosa ironia, ao rei dos mouros, que 
na guerra de 1769, assolaram a costa ocidental da Mauritânia e o 
Castelo de Mazagão. Às sete horas, há missa cantada, seguida do 
Círio, imponente, pelas ruas da Vila. Às dez, o povo desloca-se 
novamente à casa das “figuras”, e então lhe é servido, ali o guaraná e 
o chocolate espumoso. Segue-se uma primeira exibição das vestes e 
fantasias multicores, pelas ruas apinhadas de romeiros. (AURÉLIO 
BUARQUE, Jornal Amapá, 13 de setembro de 1954) 
 

  

                                                             
87 Atalaia, São Tiago, São Jorge e o Menino da Caldeirinha, são algumas das personagens que 
fazem parte da encenação da guerra entre mouros e cristãos, no teatro a céu aberto, durante as 
festividades de São Tiago. 
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Figura 86 – Devoção a São Tiago na procissão religiosa. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 25 de julho de 1954. 

 

c)  O Bobo Velho: 
 

Precisamente ao meio dia, é visto a cavalo e em desabalada carreira, 
o bobo velho, de caraça. E o povo todo lhe vai jogando limões, com a 
indefectível pateada da garotada alegre. Sua presença pelas ruas e 
Vila, é prenuncio certo de que está iminente a grande batalha entre 
mouros e cristãos. (AURÉLIO BUARQUE, Jornal Amapá, 13 de 
setembro de 1954) 
 

d) Batalha de Mouros e Cristãos: 
 

É um dos detalhes dos mais de toda a festividade. [...]. Em ambos os 
extremos da rua principal da Vila, preparava-se o grande combate. 
Eram quatorze horas, mais ou menos. A um sinal combinado, 
deslocaram-se as hordas em artísticos cavalos de pau. De um lado, 
vinham os infiéis, envergando roupas vermelhas e ajustadas, de 
máscaras brancas e capacetes encarnados; do outro os cristãos, 
vestindo roupa branca comum. E todos de lanças, escudos e 
espingardas de madeira. Caminhavam apressados, e súbito, 
encontraram-se, travando-se o combate: violento e cheio de lances 
espetaculares. O Ataláia, do lado dos cristãos, trazia o seu estandarte 
encarnado, com duas espadas brancas entrelaçadas ao centro. São 
Tiago, vestia-se de branco e tinha a espada de lâmina tinta de 
vermelho. São Jorge, estava de calças brancas, camisa e quépi 
amarelos. E tudo e todos, na poeirada, barulho, confusão e 
promiscuidade da luta, simulada e cheia de gritos e exclamações: viva 
Jesus Cristo! Viva o sarraceno! E viva e morra! [...]. E o combate 
abrandava, parava e recomeçava violento. Durou até às dezoito horas, 
precisamente. Por volta das dezenove, estava tudo terminado; os 
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festeiros voltaram mais uma vez à igreja e as “figuras” repetiam, 
suarentas e cansadas: - adeus, adeus! Até para o ano! Impressionante! 
Empolgante e curiosa representação das glórias pretéritas, de mais um 
povo que se dissolveu, no velho amálgama da civilização brasílica. 
(AURÉLIO BUARQUE Jornal Amapá, 13 de setembro de 1954) 
 

Figura 87 – Encenação da “batalha” entre Mouros e Cristãos. 

 
Fonte: Jornal Amapá, 25 de julho de 1954. 

 

Assim, a relação de compartilhamento na comunidade de Mazagão 

Velho, durante a festividade de São Tiago vem ressignificar suas identidades através 

de experiências e saberes partilhados no convívio social. 

Portanto, do ponto de vista das manifestações culturais populares e 

tradicionais do Amapá, tanto o Marabaixo quanto a Festa de São Tiago vêm 

passando de geração em geração e permanecem até hoje, com a participação 

efetiva da comunidade, ou seja, a memória dessas manifestações parece estar 

salva no coletivo popular.  

Por fim, pode-se afirmar que, os discursos, imagens e os dados históricos 

apresentados, refletem significativos traços da construção das identidades 

amapaenses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O olhar lançado sobre um objeto de estudo deve ser sempre 

comprometido, sob pena de se perder no caminho da pesquisa as mais 

significativas informações daquilo sobre o que se debruça o pesquisador. Se esta 

percepção, apreendida durante o caminho percorrido para a produção deste 

trabalho, é verdadeira, não resta dúvida pois não faltou comprometimento ao 

pensar as relações entre a construção das identidades amapaenses e o Jornal 

Amapá. O empenho e o entusiasmo com os resultados obtidos com o trabalho 

realizado, trouxeram-me a certeza de que apenas uma forte relação do sujeito 

com seu objeto faz valer a pena todos os possíveis obstáculos a serem vencidos 

pelo pesquisador 

No percurso deste trabalho o nosso objetivo central, durante a sua 

execução foi analisar as imagens e os discursos materializados nos textos 

veiculados pelo Jornal Amapá (1945 a 1968) e que trazem elementos 

significativos sobre a construção das referidas identidades, principalmente após 

a criação do Território Federal do Amapá, em 1943. 

Desde os primeiros passos desta pesquisa, ficou bem claro para nós 

que o jornal possibilitava uma espécie de retorno ao passado, que poderia ser 

caracterizado pela nítida sensação de estar a vivê-lo. O próprio ato de folhear o 

Jornal Amapá durante tanto tempo acabou criando em nós um vínculo 

testemunhal, vivencial com os acontecimentos ali narrados. O desgaste das 

folhas amareladas e corroídas pelo tempo pouco a pouco deixavam de 

incomodar e eram substituídos pela surpreendente impressão de ver renascer 

pessoas, acontecimentos e lugares, em princípio, alguns distantes, mas que logo 

ficaram próximos. 

Algumas imagens e sujeitos por nós desconhecidos ou conhecidos, 

presentes nas páginas do Jornal Amapá tornaram-se “familiares”, uns porque 

viraram nomes de ruas, bairros, praças e escolas, emergiam-se acentuados a 

protagonizar ou ser referido(a)s no jogo da política e das ideias: Fortaleza de 

São José de Macapá, Mercado Central, Igreja de São José - Mendonça Furtado, 

Cabralzinho, Diógenes Silva; Joaquim Caetano da Silva; Aracy M’Alverne; Julião 



255 
 

Ramos;  Janary Nunes; Mãe Luzia, Manoel de Souza... Era “infindável” a galeria 

de lugares e nomes que nós víamos, pelo recurso da memória tomarem acentos 

para um certo reconhecimento, porque muitos desses lugares e figuras são 

ignoradas, desconhecidas e distantes para uma boa parte da população 

amapaense em seu significado histórico do passado. 

Mesmo que a lembrança corresponda a um acontecimento distante 

no tempo, o contato com as pessoas que também viveram aquelas situações, ou 

com os lugares em que elas aconteceram permite a rememoração daqueles 

fatos, numa relação entre memória individual e memória coletiva 

Nas palavras de Halbwachs (2009), a duração de uma memória está 

limitada à duração da memória do grupo. Isso significa dizer que há necessidade 

de preservação de elos entre os integrantes de um grupo para que a sua 

memória permaneça, desse modo, o passado pode sobreviver ao lado do 

presente.  

Assim, é possível afirmar que o Amapá pode ser considerado como 

um espaço, onde as práticas e um conjunto de ideias sobre a memória são 

compreendidas e constatadas como fato exemplar de como uma comunidade 

pode lembrar, se transformar e se organizar, a partir de seus relatos 

remanescentes de acontecimentos remotos de suas vidas vividas. 

Nessa direção, o Jornal Amapá nos foi apresentado como uma fonte 

capaz de reconstrução cotidiana do passado amapaense, um ponto de partida 

para buscar entender o presente a partir dos acontecimentos idos, pois como 

afirma Halbwachs (2009, p. 133) “é necessário procurar ajuda de testemunhos 

antigos, cujos vestígios subsistem em textos oficiais, jornais da época, memórias 

escritas por contemporâneos”.  

O estudo sobre a memória nos proporcionou uma significativa fonte 

de referentes identitários, como pilar a partir do qual se edificam as identidades 

amapaenses, cujas “vigas mestras” são evocadas do passado, sob a forma de 

lembranças, ou seja, identidades vistas como uma fonte de significados e 

vivências de uma comunidade. Portanto, memória e identidade são 

componentes que, em conjunto, visam gerar unidade, organização, sentido 

histórico. Para isso, atuam, muitas vezes, no sentido de estabelecer regras para 

o comportamento social dos sujeitos a fim de evitar a fragmentação do grupo 

(comunidade) e manter a coesão em torno de referenciais simbólicos comuns, 
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ou seja, as identidades compartilhadas pelos sujeitos dentro de um universo de 

significados que norteiam sua existência enquanto grupo social, comunidade, 

enfim, enquanto sujeitos da memória. 

Desse modo, o acompanhamento cotidiano do passado pelo Jornal 

Amapá, se faz em conformidade com a linearidade cronológica inscrita numa 

sequência temporal (1945-1968). E esse cotidiano, além de significar um 

entendimento do passado como somatório de pequenos e grandes fatos, 

pretende também captar a sua duração e a relevância das ocorrências ali 

narradas, muitas vezes em um curto espaço de tempo, onde estarão inscritos 

grandes e pequenos acontecimentos: 

Os acontecimentos inscritos, no Jornal Amapá nos levou a classificar 

o material selecionado, em algumas tematizações, compreendendo: O processo 

migratório para o Amapá; lugares de memória e memória de lugares e de 

identidades; A “Belle Époque” em Macapá; Manifestações culturais populares e 

tradicionais do Amapá; O cotidiano de Macapá no Jornal Amapá, dentre outros. 

Essas temáticas foram analisadas considerando-se, primeiramente, os 

enunciados presentes nos títulos das notícias. 

Também fomos buscar em textos historiográficos, referentes ao 

Amapá, nos períodos pré-territorial e territorial, inscrições de um passado, a fim 

de verificar as proximidades e interseções entre a palavra da história e os dizeres 

anunciados pelo Jornal Amapá. Isto, por estarmos motivados na compreensão 

discursiva desses enunciados como porta-vozes da construção das identidades 

amapaenses, visto que os periódicos são veículos portadores de ideias e 

mensagens, trazem nas suas páginas discursos que possibilitam a formação de 

outros discursos; e esses enunciados também refletem, no cotidiano da 

comunidade, as identidades dos sujeitos a qual pertencem. 

Vale salientar também que o estudo do Jornal Amapá nos permitiu 

descobrir maneiras distintas de traduzir os pressupostos (as hipóteses) sobre as 

construções das identidades amapaenses. Assim entendemos que esta tese deu 

um passo significativo na perspectiva de outras pesquisas, especialmente no 

Amapá, com a utilização do jornal, tomando-o como objeto de estudo. 

Recordamos que, num determinado momento desse percurso 

comentamos sobre esta pesquisa com nossos alunos de graduação na 

Universidade Federal do Amapá, na ampla maioria jovens. Foi tão grande o 



257 
 

interesse pelo assunto e tantas as perguntas feitas por eles que na aula seguinte 

decidimos levar parte do material sobre o Jornal Amapá e de fotos antigas do 

Amapá que, ao longo de vários anos tinha conseguido juntar. Foi muito 

gratificante ver o entusiasmo daqueles alunos quando se deliciavam ao 

encontrar nome e sobrenomes de seus antepassados e/ou de conhecidos, ao 

conhecer a história dos nomes das suas ruas, das praças e de outros logradores 

públicos; vibravam ao ver fotos antigas de lugares hoje por eles frequentados. 

Devemos confessar que, a reação desses alunos nos deu a garantia 

que estávamos no caminho certo, bem como reforçava uma possibilidade 

concreta de nos valer de todo esse material para a construção deste trabalho, o 

que de fato aconteceu. Assim sendo, o trabalho foi devolvido, também, para a 

apreciação daqueles que pretendam conhecer melhor o Amapá e/ou possa 

servir de índice para outros olhares. 

Assim, toda a energia desprendida durante esses anos, desde as 

primeiras disciplinas do Curso de Doutorado em Sociologia da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), até a construção deste trabalho, tudo valeu a pena 

porque entendemos, que para sermos reconhecidos, precisamos contar nossa 

história, visto que não existe identidade sem ser uma narrativa, e quando isso 

acontece, essa identidade passa também a significar aquilo que somos. 

Por fim o resultado deste olhar sobre o Jornal Amapá nos permitiu a 

partir dos textos (imagens e discursos) compreender as várias identidades 

amapaenses e seus diferentes espaços constitutivos. 
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