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RESUMO 

Na última década do século XIX e nas primeiras do século XX, Belém do Pará passou por 

ampla reforma urbana pautada nas teorias higienistas que visavam disciplinar o espaço 

urbano e ―curar os males das cidades modernas‖. Durante esta remodelação, políticos, 

engenheiros, administradores e capitalistas locais estabeleceram debates e embates nos 

periódicos da cidade envolvendo questões relativas a esta modernização. Por meio da 

escrita da biografia do engenheiro Francisco Bolonha, centrando-me em sua atuação 

profissional, analisarei a participação destes sujeitos sociais no delineamento e 

consolidação das ideias sobre o urbanismo e a modernização da cidade de Belém. Outro 

foco da minha análise será a valoração e a inserção de novos materiais e estilos na 

arquitetura local, buscando compreender como as tensões de uma época refletiram-se nas 

questões pessoais de um sujeito. As disputadas políticas ocorridas em Belém durante a 

Primeira República, a legalização da profissão de engenheiro e os debates técnicos sobre o 

uso do concreto armado, ocorridos durante a década de 1930, também são eixos 

transversais nesta pesquisa. Acredito que esta dissertação possibilitará uma maior 

compreensão sobre a urbanização das cidades brasileiras, localizadas fora dos eixos 

geográficos tradicionais, durante a Primeira República.   

 

Palavras-Chave: 1. Biografia – 2. Modernização – 3. Cidade - 4. Urbanização – 5. 

Francisco Bolonha  

 

 

 

 

 

 



 
 

viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ix 
 

ABSTRACT 

 

In the last decade of the XIX century and in the firsts of the XX century, Belém do Pará had 

undergone extensive urban renewal guided by hygienists theories that aimed to discipline 

the urban space and ―heal the evils of the modern cities‖. Over the reshuffle, politicians, 

engineers, administrators and local capitalists established discussions and clashes in the 

cities‘ periodicals embracing relative questions to this modernization. Thereby the written 

engineer Francisco Bolonha‘s biography, focusing on your current profession, I analyzed 

the featuring of these socials subjects in the delimitation and consolidation of the ideas 

about the urbanism and the Belém city modernization. The political disputes happened in 

Belém over the First Republic, the engineers profession‘s legalization and the technical 

discussions about the use of reinforced concrete, occurred over 1930 decade, are transverse 

axes in this search as well. I believe that thesis will enable a major comprehension about 

the urbanization of the Brazilians cities, located out of the traditional. 

 

Keywords: 1. Biography - 2. Modernization - 3. City - 4. Urbanization - 5. Francisco 

Bolonha 
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INTRODUÇÃO 

A cidade já foi definida como o produto da arte humana que simboliza o poder 

criador do homem. Desse modo, é sintomático que a cidade seja, há mais de dois séculos, 

objeto de interesse analítico das diversas áreas das ciências humanas, uma vez que ela é um 

espaço em constante construção1. A ―explosão urbana‖ verificada na Europa do século 

XIX, combinada à exploração do homem dentro do processo de industrialização das 

cidades, provocou reflexões sobre as questões sociais, econômicas e físicas da sociedade. A 

cidade passou a ser retratada de modo mais descritivo, caracterizando-se os problemas 

urbanos e sociais como fenômeno patológico, criando-se metáforas como ―câncer‖ e 

―tumor‖ para defini-la2. No Brasil, os estudos sobre a urbanização são relativamente 

recentes e receberam caráter de estudos sistemáticos apenas na segunda metade do século 

XX3. Contudo, as cidades têm sido objeto de estudos de arquitetos, historiadores, 

geógrafos, sociólogos, urbanistas, economistas e antropólogos. Esta produção demonstrou 

que havia no Brasil desde, pelo menos, o início da República, uma clara preocupação em 

disciplinar o espaço urbano como meio para atingir-se a modernidade, a salubridade e 

domar as ―classes perigosas4‖.  

Ainda no tocante a urbanização das cidades brasileiras na virada para o século XX, 

constatou-se que a produção de determinados gêneros e matérias-primas, como o café, o 

algodão e a borracha, promoveu a inserção de algumas regiões no mercado internacional, 

facilitando intercâmbios diversos, inclusive culturais5. Na Amazônia, embora houvesse 

outros tipos de economias concomitantes à gomífera6, a urbanização da cidade de Belém 

intensificou-se, em fins do século XIX, dentro do processo de enriquecimento de alguns 

                                                                 
1
 BRESCIANI, Maria Stella. Cidade, Cidadania e Imaginário. In: PESAVENTO; SOUZA. Imagens 

Urbanas: Os diversos Olhares na formação do imaginário urbano. Porto Alegre: Ed. Da 

Universidade/UFGRS, 1997.  
2
 Para compreender melhor esta questão, ver: BRESCIANI, Maria Stella. Metrópoles, as faces do monstro 

urbano: As cidades no século XIX. In.: Revista Brasileira de História. São Paulo: Marco Zero, 1985.  
3
 REIS FILHO, Nestor Goulart. Notas sobre a evolução dos estudos de história da urbanização e do 

urbanismo no Brasil. In: Revista de estudo sobre o urbanismo, arquitetura e preservação. São Paulo: 

FAU/USP, 1999.  
4
 BRESCIANNI, Maria Stella. Historia e Historiografia das cidades: Um percurso. In.: Marcos Cezar de 

Freitas (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2005.  
5
 COELHO. Geraldo Mártires. Anteato da Bèlle Èpoque: Imagens e imaginação de Paris na Amazônia de 

1850. Revista de Cultura do Pará, v. 16. 2005. p. 207.  
6
 BATISTA, Luciana Marinho. Muito Além dos Seringais: Elites, Fortunas e Hierarquias no Grão-Pará, 

c.1850-c.1870. Dissertação de Mestrado em História Social. Rio de Janeiro: PPPHS/IFCH/UFRJ, 2004. 
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setores da sociedade paraense, promovido, principalmente, pela economia da borracha, a 

partir da segunda metade do século XIX. Maria de Nazaré Sarges salienta que, em 

decorrência do surgimento dessa nova ordem econômica, Belém transformou-se no 

principal porto de escoamento da produção gomífera. Parte do excedente, originário desta 

economia, foi canalizado para os cofres públicos e utilizado para promover a urbanização 

da cidade7. 

O poder público assumiu, em grande medida, a tarefa de financiar a urbanização de 

Belém, criando mecanismos que iriam interferir no cotidiano das camadas populares. 

Entretanto, é importante considerarmos a atuação dos profissionais liberais: médicos, 

engenheiros e arquitetos - pois foram eles que ficaram com as incumbências práticas e 

conceituais de transformar o espaço urbano, adequando-o aos padrões de salubridade 

vigentes na época.  

Uma vez que os estudos desenvolvidos sobre o tema da modernização urbana da 

cidade de Belém, no recorte correspondente ao final do século XIX e inicio do XX, 

tenderam a centrar-se na atuação do Estado neste processo, a cidade, autônoma, em grande 

medida, se transformou no próprio sujeito da história – algo que alguns decadentistas da 

década de 1920 haviam profetizado8. A produção historiográfica sobre a modernização de 

Belém, por um longo período, constitui-se no que Geraldo Mártires Coelho definiu como 

―uma crônica oficializada do poder e da conquista, extremamente regionalizada e 

localizada9‖.  

As atualizações teórico-metodológicas, propiciadas pelas novas discussões acerca 

da historiografia que ganharam força a partir da década de 1970, demoraram a fincar raízes 

no fazer historiográfico local. Geraldo Coelho considera que esta realidade produziu uma 

defasagem teórico-metodológica que estendeu seus ―tentáculos‖ até a década de 1990, 

marcando parte significativa da produção acadêmica, escrita sob a égide dos ―velhos 

esquemas explicativos aplicados ao estudo da formação sociocultural brasileira10‖.  

                                                                 
7
 SARGES, Maria de Nazaré. Belém: Riquezas produzindo a Bèlle-Èpoque (1870-1912). Belém: Paka-tatu, 

2000. p. 14. 
8
FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. A capital desencantada: poesia, memória e estética moderna na Belém 

dos anos 20. In: Jornada História e Cidade. Belém: PROPESP/UFPA & PDTU/NAEA, 2001a, p. 14-19. 
9
 COELHO, Geraldo Mártires. História e identidade cultural na Amazônia. In: D‘INCAO, Maria Ângela; 

SILVEIRA, Isolda Maciel (org.). Amazônia e a crise da Modernização. Belém: Museu Paraense Emilio 

Goeldi, 1994. p. 177-188. 
10

 SILVEIRA, 1994, p. 182.  
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Inserindo outros agentes nos estudos sobre a modernização urbana de Belém, 

enquanto sujeitos sociais que fomentaram os debates sobre a transformação do espaço 

citadino, esta dissertação ambiciona compor a parcela da produção acadêmica que busca 

entender a transformação do espaço urbano de Belém em fins do século XIX e inicio do 

XX, não apenas pelo viés político-econômico ou pela ―natureza iluminada‖ de grandes 

homens, que entendo não dar conta da complexidade do processo de urbanização da cidade. 

A análise da atuação profissional de Francisco Bolonha em Belém abre diversas ―portas de 

acesso11‖ aos estudos sobre a cidade. Por meio da compreensão das experiências deste 

engenheiro, atentando para a necessidade de reconstruir o contexto, a ―superfície social‖ em 

que o individuo agiu, considerada fundamental por Pierre Bourdieu para o sucesso do 

entendimento do que foi uma vida12, analisarei a adoção dos novos símbolos urbanísticos e 

de modernidade apreendidos e aceitos por Bolonha e seus contemporâneos. Atentarei para 

o fato de que toda modificação nas técnicas construtivas, na organização do trabalho e nos 

estilos arquitetônicos reflete uma disputa por controle e poder. Considero, também, que o 

saber técnico está de diferentes formas sempre ligado às representações simbólicas de uma 

época. 

Centrando-se em questões referentes ao urbanismo, enquanto disciplina que se 

apresenta como uma ciência e uma teoria da cidade13, esta dissertação, também, investigará 

qual foi a relevância da circulação de estudantes e profissionais de engenharia e arquitetura, 

oriundos de escolas francesas ou politécnicos, para o delineamento de ideias fundantes da 

modernização urbana de Belém.  

 Como esta pesquisa parte da vida profissional de um engenheiro, é importante 

salientar que a escrita de biografias foi uma das primeiras formas de ―escrita da história14‖. 

                                                                 
11

 BRESCIANI, Maria Stella. As sete portas da cidade. Espaço & Debates . São Paulo: NERU, 34: 10-15, 

1991.  
12

 BOURDIEU, Pierre. A Ilusão Biográfica. In: AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Morais (org.). 

Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro, FGV. 1998.p. 183/184. 
13

 HAROUEL, Jean-Louis. História do Urbanismo. Campinas: Papirus, 1990. 
14

A hagiografia fora utilizada durante a Idade Média de forma pedagógica para ilustrar a vida dos santos, 

como modelos a serem seguidos. A partir dos séculos XII e XIII as vidas dos cavaleiros medievais tornaram-

se o centro das narrativas, dando inicio a um período de valorização dos feitos heroicos. O Renascimento 

tornou o homem o centro de todas as coisas, incentivando o culto de si.  Durante a segunda metade do século 

XIX, a corrente positivista recorreu à biografia para exaltar as glórias nacionais, destacando os feitos dos  

―grandes homens‖. A ―segunda geração‖ do movimento dos Annales, dominada pela presença de Fernand 

Braudel, preteriu a história factual e a narrativa, em favor da adoção do ―fato social total‖. Nesse contexto, 

sendo a biografia narrativa em sua essência, admiti-la seria manchar o estatuto de ciência perseguido pela 
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Contudo, as diversas modificações teórico-metodológicas pelas quais passou a escrita da 

história, fez com que as biografias, enquanto gênero histórico fossem vistas com reservas 

pelos historiadores, sendo, posteriormente, reabilitadas15. A mudança de paradigmas 

promovida pelas críticas às análises marxistas e estruturalistas, a partir de 1970, flexibilizou 

a visão de que a biografia seria um gênero menor de se escrever história. Contudo, não 

havia mais espaço para a história dos grandes homens, não importava mais apresentar o 

biografado como um ser social, moral e politicamente perfeito. A biografia passou a ser, 

portanto, a história de uma época vista por meio da vida de um indivíduo ou de um grupo16. 

 A reabilitação da biografia suscitou discussões sobre o tema nos meios acadêmicos, 

entre sociólogos e historiadores17. Pierre Bourdieu, em A Ilusão Biográfica, criticou 

severamente a escrita das biografias. Segundo ele, o ponto nevrálgico deste gênero é o fato 

de o biógrafo ceder à tentação de construir uma narrativa linear dos fatos, com o intuito de 

estabelecer a inteligibilidade na narrativa, reconstruindo uma existência de forma artificial. 

Bourdieu alerta para a necessidade de se reconstruir o contexto, a ―superfície social‖ em 

que agiu o individuo, como recurso para compreender a complexidade de uma vida18.  

 Geovani Lévi19 considera que Bourdieu foi feliz ao alertar para os perigos da ―ilusão 

biográfica‖. Para Lévi, os historiadores insistem em dar ao seu biografado uma 

―personalidade coerente e estável, ações sem inércia e decisões sem incertezas‖. Nesse 

sentido, a complexidade de uma vida, sua formação não-linear e progressiva e suas 

contradições impõem-se como os principais problemas para a escrita da biografia histórica. 

 Durante a escrita da biografia de São Luiz, Jacques Le Goff demonstrou que uma vida 

pode conter várias outras. Além disso, ressaltou que a vida é uma construção feita de 

                                                                                                                                                                                                      
história. PRIORE, Mary Del. Biografia: Quando o individuo encontra a história. In: Topo, v. 10, n. 19. jul-

dez. 2009. p. 7. Sobre a produção de biografias durante o Renascimento, ver, também: BURKE, Peter. A 

Invenção da biografia e o individualismo renascentista. In: Estudo Históricos , 1997. Sobre a Escola dos 

Annales, entre outros, ver: BURKE, Peter. A Escola dos Annales – 1929-1989 – A Revolução Francesa da 

historiografia. São Paulo: Ed. UNESP, 1997. 
15

 Ao falar de um retorno da biografia, referindo-me ao mundo francês, já que, como muito bem ressaltou 

BORGES, no mundo anglo-saxão a biografia foi sempre bem aceita.  BORGES, Vavy Pacheco. Desafios da 

memória e da biografia: Gabrielle Brune-Sieler, uma vida – 1874-1940. In: BRESCINI, Stella; NAXARA, 

Márcia (org.). Memória e (res) sentimento. Indagações sobre uma questão sensível. Campinas, SP: Ed. 

Unicamp, 2004. 
16

 PRIORE, 2009. 
17

 PRIORE, 2009, p. 9.   
18

 BOURDIEU, 1998. 
19

 LÉVI, Geovani. Usos da Biografia. In: AMADO, Janaina; FERREIRA, Marieta de Morais (org.). Usos e 
Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGV. 1998. 
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acasos, hesitações e escolhas e que o historiador precisa possuir habilidade para trabalhar 

com essas características da existência, para escapar da tão temida ―ilusão biográfica  20“. 

A partir das leituras acima citadas, pude compreender que o profissional que 

Francisco Bolonha fora é indissociável das outras faces que compunham a sua persona. Por 

isso, não me furtei de envolver, em alguns momentos, a sua formação familiar e conjugal 

nas análises feitas nesta dissertação. Ao produzir a biografia intelectual de Francisco 

Bolonha considerei que não existe oposição a priore entre indivíduo e sociedade, pois 

entendo que as relações sociais estabelecidas durante uma existência, configuram a 

identidade do individuo, pelo estranhamento ou auto-identificação. Como ressaltou Jacques 

Le Goff, ―a biografia não deve ser mais compreendida como a história de um individuo 

isolado, mas, a história de uma época vista através de um individuo21‖. Inspirada no 

trabalho de Rodrigo Faria, durante o processo de produção desta dissertação, busquei 

perceber quais possibilidades a vida de Bolonha oferecia para o entendimento do contexto 

social, cultural e intelectual na trajetória espaço-temporal na qual ele estava inserido22.  

  A imagem de Francisco Bolonha está intrinsecamente ligada ao processo de 

modernização da cidade de Belém. Por isso, quando decidi escrever sobre a sua atuação 

neste processo, estranhei que sendo ele um engenheiro tão conhecido, e sempre 

mencionado em uma ou duas páginas dos trabalhos acadêmicos, ainda não houvesse um 

trabalho que tratasse especificamente da sua atuação profissional em Belém. Ao longo da 

pesquisa descobri que os indícios da sua atuação que chegaram até o presente são 

extremamente fragmentados, o que dificultou bastante o desenvolvimento desta dissertação.  

Neste processo compreendi o que disse Maria Izilda Matos, quando ressaltou que, na 

maioria das vezes, ―a dificuldade do historiador está mais na fragmentação do que na 

ausência da documentação, o que requer uma paciente busca de indícios, sinais e sintomas, 

uma leitura detalhada para esmiuçar o implícito e o oculto, para descortinar o urbano23‖.  

                                                                 
20

 LE GOFF, Jacques. São Luis: Biografia. Ed. Rio de janeiro: Ed. Record, 1999.   
21

 Apud. PRIORE, 2009, p. 9. 
22

FARIA, Rodrigo Santos de. José de Oliveira Reis, urbanista em construção: uma trajetória profissional 

no processo de institucionalização do urbanismo no Brasil (1926- 1965/1966). Tese de Doutorado em 

História, IFCH-UNICAMP, 2007.p. 466. 
23

 MATOS, Maria Izilda. Cidade: Experiências urbanas e a historiografia. In: GRAF, Márcia (org.). Cidades 

brasileiras: políticas urbanas e dimensão cultural. Projeto de cooperação CAPES/ COFECUB. São Paulo, 

1998, p. 129. 
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 Uma busca minuciosa nos arquivos de Belém revelou alguns artigos escritos por 

Bolonha, assim como, laudos técnicos encomendados pelo Estado a ele. Mas, ainda assim, 

precisei utilizar muitos relatos de seus contemporâneos que apenas mencionavam Francisco 

Bolonha ou a importância de sua atuação para a modernização da cidade de Belém. ―Não 

há documento que não seja produto de uma operação técnica24‖; e ―documento é sempre 

um objeto, ainda que se trate de um conto, uma poesia, um canto. A constituição de uma 

coisa qualquer pressupõe uma dupla perspectiva temporal, sobre o passado e o futuro25‖. 

Por isso, a utilização da imagem de Francisco Bolonha em obras literárias e artigos, escritos 

nas décadas de 1960 e 1970, foram fundamentais para a escrita desta dissertação. Eles me 

deram a dimensão de que a presença de Bolonha na história de Belém fora significativa a 

ponto de permanecer no imaginário urbanístico da cidade, muitas décadas após a sua morte.  

 As análises presentes nesta pesquisa foram desenvolvidas a partir de fontes diversas. 

Utilizei, também, artigos publicados por Francisco Bolonha nos jornais A Província do 

Pará, O Estado do Pará e a Folha do Norte, entre 1897 a 1938, assim como, matérias 

relativas à polêmica envolvendo Francisco Bolonha durante a ―era Lemos‖ e artigos 

escritos por ele em defesa própria, publicados em 1910 e 1911 nos mesmos jornais. Estas 

fontes foram importantes para a compreensão de como Francisco Bolonha agiu dentro das 

estruturas do Estado e quais os meios utilizados por ele para por em prática seu saber 

urbanístico. Todas estas fontes estão disponíveis no setor de microfilmagem da Fundação 

Cultural Tancredo Neves. 

 Francisco Bolonha escreveu um laudo técnico em 1932 referente ao Reservatório 

Yuna ou Águas Pretas, hoje lago Bolonha, composto de 116 laudas. Destas, cento e dez 

traçam um histórico da urbanização das cidades e da apropriação das águas pelos povos, 

desde o mundo antigo até o século XIX. Este laudo foi importante para a percepção das 

suas influências teóricas. O inventário e o testamento de Francisco Bolonha, datados de 

1938, disponíveis no Centro de Memória da Amazônia, foram preciosos, pois, por meio 

deles, além de outras informações, pude acessar a lista dos livros que havia na sua 

biblioteca, complemento essencial para a compreensão da sua formação intelectual. Nele 

pude ainda, obter informações sobre as suas obras arquitetônicas. 

                                                                 
24

 ARGAN, Giulio Carlo. Projeto e Destino. São Paulo: Ática, 2004. p. 16. 
25

 ARGAN, 2004. 
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 Os relatórios de Intendência Municipal publicados entre 1897 a 1909, também, 

forneceram informações sobre as obras construídas por Francisco Bolonha, assim como os 

detalhamentos das técnicas e inserção de novos materiais na arquitetura da cidade. Neles 

também estão os contratos referentes à execução de obras, assinados entre este engenheiro e 

o Estado ou o Município. Todos disponíveis no Arquivo Público do Estado do Pará.  Nos 

Códigos de Posturas locais foi possível verificar de que forma as normas de construção 

foram sendo modificadas durante a Primeira República em Belém.  E nos álbuns de 

fotografia da cidade, pude encontrar imagens que confirmavam ou negavam as narrativas 

sobre uma Belém, pretensamente, moderna. 

 Não existe história sem fontes26, nem estudo sobre o passado sem a formulação de 

problemas. Da mesma forma, torna-se inviável a utilização de documentos para alicerçar as 

hipóteses formuladas pelo pesquisador sem que sejam feitas as necessárias críticas interna e 

externa às fontes utilizadas. Nesse sentido, parto da noção de que o documento é 

monumento. Ou seja, ―resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro - 

voluntariamente ou involuntariamente - determinada imagem de si27‖. Assim, somente ―a 

análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e ao 

historiador usá-lo cientificamente28‖. Além disso, a análise e interpretação desses 

documentos foram realizadas mediante a consideração de que sinais ou indícios marginais, 

muitas vezes negligenciados, podem contribuir para desvendar e entender uma realidade29.   

  Os periódicos, em especial, apresentam perigos implícitos quando utilizados como 

fontes. O pesquisador deve considerar quais as vinculações políticas destes jornais, o que 

                                                                 
26

 A história pode ser produzida sem documentos escritos, mas não sem fontes. Segundo Lucien Febvre: ―A 

história se faz com documentos escritos, sem dúvida. Quando os há. Mas ela pode se fazer, ela deve se fazer, 

sem documentos escritos, se eles não existem‖. Além disso, Febvre considerou que: ―o que a engenhosidade 

do historiador possa lhe permitir utilizar para fabricar seu mel, na falta das flores usuais. Então, com palavras. 

Com signos. Com paisagens e telhas. Com as formas do campo e com as ervas  daninhas. Com eclipses de lua 

e coleiras de atrelar cavalos. Com pareceres de peritos geólogos sobre pedras e analises de espadas de metal 

feita pelos químicos. Em uma palavra, com tudo o que, sendo do homem, depende do homem, serve ao 

homem, exprime o homem, significa a presença, a atividade, os gostos e as formas de ser do homem‖. 

FEBVRE, Lucien. Combates pela História.  Editora Presença: Lisboa, 1989.1965, p. 428. 
27

 LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: História e Memória. 5º edição. São Paulo: Editora da 

Unicamp, 2003, p. 538.  
28

 LE GOFF,2003, p. 536. 
29

 GINZBURG, Carlo. Sinais. Raízes de um paradigma indiciário. Mitos, emblemas e sinais: morfologia e 

história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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pressupõe a capacidade de desmontar os discursos produzidos em seu interior30. Agindo 

desta forma, o historiador aumentará as possibilidades de desvendar os discursos tácitos 

contidos no texto, possibilitando à melhor compreensão dos objetivos que eles desejam 

atingir. 

Ciente de que é importante, também, que o pesquisador conheça o funcionamento 

da máquina administrativa, para uma melhor compreensão do contexto em que o 

documento foi produzido (pois, desta maneira, diminuirá consideravelmente a possibilidade 

de incorrer no erro de cometer anacronismos em sua análise), desenvolvi análises por meio 

do cruzamento de fontes, cotejando informações e justapondo documentos. Relacionando 

texto e contexto, pude identificar mudanças e permanências31. Desejo que este trabalho 

minucioso com as fontes tenha contribuído para a produção de uma obra sintonizada com o 

seu tempo e com o recorte cronológico definido. 

 Embora o recorte cronológico seja extenso, justifica-se pelo fato de Francisco 

Bolonha ter sido presença atuante no cenário político e social de Belém durante o período 

de 1897 a 1938. Bolonha viveu o boom e a declínio da exportação do látex. Veremos que 

sua participação no governo de Antônio Lemos (1897-1911) tornou-o o pivô dos conflitos 

que levaram este intendente a renunciar ao cargo em 191132. Ele também foi atuante no 

governo do interventor Magalhaes Barata e de José Malcher, mantendo-se nos meandros do 

poder até 1938. 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos. O capitulo I inicia-se com a 

narrativa da morte de Francisco Bolonha. A partir do questionamento sobre a imagem 

positiva construída nos jornais sobre ele, descortinarei a importância política deste 

engenheiro no governo do intendente Antônio Lemos. Atentando para o envolvimento de 

Francisco Bolonha e outros sujeitos na urbanização da cidade, analisarei a construção e 

consolidação das rivalidades politicas entre lauristas e lemistas, até a derrocada da ―era 

Lemos‖ no Pará.  

No capitulo II discutirei a modernização arquitetônica de Belém na Primeira 

República e as imposições legais para que os moradores aderissem a este projeto de 

                                                                 
30

 VIEIRA, Maria do Pilar de Araújo; PEIXOTO, Maria do Rosário da Cunha; KHOURY, Yara Maria Aun. 

A Pesquisa em História. São Paulo: Àtica, 2006. p. 56. 
31

 BACELAR, Carlos. Uso e mau uso dos arquivos . In: PINSKY, Carla Bassanezi (org.). Fontes Históricas. 

2.ed. – São Paulo: Contexto, 2006. p. 23 – 72. 
32

 O Escândalo. Folha do Norte 12 de fev. de 1911.  
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modernidade, assim como, as resistências destes a uma modernidade imposta e, muitas 

vezes incompreendida. Discuto ainda a ―arquitetura do espanto‖ que Francisco Bolonha 

praticou na cidade de Belém. Por meio dos palacetes construídos por ele, da Vila Bolonha, 

do Reservatório de Água Paes de Carvalho e da reforma do Mercado de Carne, hoje 

mercado Bolonha, analiso a presença da arquitetura do ferro e do art nouveau em sua obra. 

Outro ponto importante neste capítulo é a analise da inserção de novos materiais na 

engenharia local, assim como a aplicação prática do saber urbanístico de Francisco 

Bolonha, suas finalidades e objetivos. 

O capítulo III é composto por notas biográficas sobre a família de Francisco 

Bolonha, num breve exercício para compreender em que medida suas escolhas pessoais 

estão matizadas por sua origem social. Neste capítulo também está a análise das influências 

teóricas de Bolonha, sua importância e participação no comércio da cidade, enquanto 

agente da inserção de vários produtos típicos de uma sociedade em processo de 

modernização. Este capítulo encerra-se com a polêmica em torno do edifício ―Café 

‗Brasil‘‖. Esta polêmica propiciou as análises sobre a legalização da profissão de 

engenheiro, a fundação da Escola de Engenharia do Pará, a técnica do concreto armado e o 

retorno de Francisco Bolonha à cena politica de Belém na década de 1930, pelas mãos do 

interventor Magalhaes Barata. 

Para finalizar, esclareço que como toda produção que é fruto de dedicação e 

pesquisa séria, esta dissertação não foi fácil de ser produzida. Além da fragmentação das 

fontes, muitas vezes vi-me demasiadamente envolvida com o meu objeto de pesquisa, 

odiando-o a ponto de acreditar que ele não era digno do meu trabalho. Felizmente, em um 

destes momentos, deparei-me em minhas leituras com Robert Darnton. Ele dizia que um 

biógrafo deve ter cuidado quando começa a antipatizar com o seu objeto. Isto já havia 

acontecido com ele33.  

                                                                 
33

 Robert Darnton declarou que se desencantou com um dos líderes da Revolução Francesa, Jacques -Pierre 

Brissot, quando em suas pesquisas descobriu que ele poss ivelmente fora um espião da polícia francesa.  

Darton encontrou indícios de que apesar de em suas memórias, Brissot desprezar as Academias por causa de 

seu caráter fechado, em cartas escritas aos amigos influentes, ele pedia que promovessem a sua entrada nelas. 

Além de tudo, Darton encontrou indícios de que Brissot fazia mil artinhas financeiras para editar os seus 

livros. DARNTON, Robert. Os esqueletos no armário: como os historiadores brincam de Deus. In: 

DARNTON, Robert. Os dentes falsos de George Washington: um guia não convencional para o século 

XVIII.  Tradução: José Geraldo Couto. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 179-200. 
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Assim como Darnton perdeu o encanto por Jacques-Pierre Brissot, eu perdia o 

encanto por Francisco Bolonha à medida que investigava sobre os seus empreendimentos 

financeiros no governo Antônio Lemos. Por alguns meses olhei para a elite paraense da 

Primeira República de forma maniqueísta, vendo nela traços idênticos aos da elite política 

atual, que em minha leitura, não tem grandes comprometimentos com quem a elege.  

 Mas Darnton me fez lembrar que o historiador não é juiz, ele apenas brinca de Deus 

enquanto interpreta os resquícios do passado no presente, já que não estava lá. Mais que 

isso, ele me convenceu de que a vida é um feixe de contradições, e a tentativa de impor 

coerência a ela é um equivoco. Assim, comecei a considerar que Francisco Bolonha fora 

apenas um homem do seu tempo, imerso em contradições e crenças pessoais. Assumiu 

posições passionais, em meio às disputas politicas que, talvez, o tenham levado a crer que 

qualquer coisa valesse a pena para manter a sua posição social. Portanto, adianto que 

Bolonha foi um homem comum, como qualquer outro, passível de erros e de acertos. 

Nestas páginas, o leitor não encontrará heróis, dado que eles não existem.  

Desejo que estes escritos tragam à superfície um pouco mais da história da 

urbanização de Belém. Ao leitor, desejo que a leitura seja agradável. Mas reitero o alerta: 

―O historiador sabe, mas imperfeitamente, por meio de documentos obscuros, e com a 

ajuda da insolência, brincando de ser Deus34‖. Boa Leitura! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
34

 DARNTON, 2005, p. 200. 
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CAPITULO I 

 

1.  Francisco Bolonha: o “bem amado” 

 

 

Dez de julho de 1938. A matéria de capa do jornal Folha do Norte trouxe estampada 

em letras garrafais a seguinte manchete: ―ENGENHEIRO  FRANCISCO BOLONHA‖ 

(figuras 1, 2 e 3). O artigo é um elogio fúnebre a ele, ali considerado um filho ―pródigo e 

valoroso‖ que Belém perdera no dia oito de julho de 1938. O jornal rival da Folha do 

Norte, O Estado do Pará, trouxe, um dia antes, uma pequena matéria sobre a morte de 

Bolonha: 

 

O mundo oficial, os meios cultos e a sociedade desta terra perderam, as 

11,20 da noite de ontem, um dos seus mais destacados valores: - O engenheiro 

Francisco Bolonha, diretor de Obras Públicas, Terras e Aviação do Estado e da 

Escola de Engenharia do Pará.  

Nome que foi sempre uma expressão de singular relevo no seio de sua 

classe, pela sua competência, pela sua cultura, o dr. Francisco Bolonha deixa a 

lhe atestar os méritos na profissão que abraçou obras que se assinalam soberbas 

todas ellas. 

O governo atual foi busca-lo para lhe confiar a Diretoria de Obras Públicas 

do Estado e no desempenho desta alta função o dr. Francisco Bolonha se houve 

com superior descortino e elevado critério, como dessa forma se houve, também, 

na direção da nossa escola de engenharia que ao seu espirito enthusiasta muito 

fica a dever
35

.  

 

 
Também em tom elogioso, o Estado do Pará garantia que Francisco Bolonha era 

um profissional da mais alta competência e confiança. Mais dois parágrafos de cunho 

biográfico encerram a matéria que apresentei acima. Contudo, nem de perto pode ser 

comparada ao destaque dado pela Folha do Norte ao ocorrido. Em três páginas o articulista 

deste jornal sintetizou a vida de Francisco Bolonha, dividindo-a em três fases ou pessoas: o 

profissional competente, o estudante dedicado e o marido amado. Uma narrativa minuciosa 

dos fatos marcantes da sua vida informava ao leitor sobre os acontecimentos referentes à 

                                                                 
35
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sua doença e morte, desde o momento que Francisco Bolonha teria passado mal pela 

primeira vez, até o momento de seu falecimento.  E tantas qualidades lhes foram ressaltadas 

nos jornais locais nos dias que precederam a sua morte, que um desavisado, que lesse as 

matérias deste mesmo jornal (Folha do Norte) entre os anos de 1906 a 1912, falando de um 

engenheiro local, ―ave de rapina‖, ―capitalista que somente visa o lucro e promove o 

prejuízo dos comerciantes locais‖, chamado Francisco Bolonha, talvez não tivesse dúvidas 

em afirmar que tratavam de outro profissional, homônimo a este homem cuja imprensa 

lamentava a perda e garantia que o estado do Pará se envaidecia de tê-lo tido como filho. 

Em períodos distintos, o jornal Folha do Norte produziu duas imagens sobre Francisco 

Bolonha. Ambas estavam estreitamente ligadas ao momento pelo qual a cidade estava 

passando e a quem Bolonha estava apoiando politicamente no momento da produção destas 

imagens. Na ocasião da sua morte, a imagem produzida sobre ele nos jornais da cidade, era 

totalmente positiva. 

Francisco Bolonha faleceu aos 66 anos, às vinte e três horas e vinte minutos de uma 

sexta-feira, 8 de julho de 1938.  Segundo a Folha do Norte, três dias antes, ele fora 

acometido por um mal estar súbito, às quatro horas da tarde. Na ocasião ele descia as 

escadas da Escola de Engenharia do Pará, instituição da qual era diretor e onde havia 

comparecido para participar de uma reunião do Sindicato dos Engenheiros.  Após esta 

reunião Francisco Bolonha teria seguido de carro para a sua residência na companhia de 

Jarbas Pereira36, amigo de profissão37.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                 
36

 Para Jarbas Pereira, Francisco Bolonha deixou como herança a sua biblioteca, os seus objetos pessoais, 

incluindo suas roupas e os materiais de construção que ele costumava ter armazenado. Para a esposa de Jarbas 

Pereira, Bolonha deixou o seu anel de engenheiro com a recomendação de que ela polisse a safira que estava 

gasta, para retirar as iniciais dele do anel e inserir as dela. Inventário e Testamento de Francisco Bolonha. 

Centro de Memória da Amazônia. Cartório Odon. Armazenamento especial. 1938. 
37

 ENGENHEIRO FRANCISCO BOLONHA. Folha do Norte. 10 de jul. 1938.   
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Figura 1: ENGENHEIRO FRANCISCO BOLONHA – matéria de capa do jornal Folha do 

Norte. 

 

Fonte: Folha do Norte. Belém, 10 de jul. 1938. 
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Figura 2: Detalhe da Matéria do jornal Folha do Norte.       
 

 
 

 
 
Figura 3: Detalhe da Matéria da         Folha 

do Norte. 
 

 
  Fonte: Folha do Norte. Belém, 10 de jul. 

1938. 

 

 

 

 

Fonte: Folha do Norte. Belém, 10 de jul. 1938. 

 

Jarbas Pereira, engenheiro e amigo de Francisco Bolonha, declarou à Folha do 

Norte que no dia seguinte ao episódio em que Bolonha sentiu-se mal foi visitá-lo em sua 

residência, mas não o encontrou. Como de costume, Bolonha saíra às 6h da manhã para 

trabalhar. Para encontrá-lo Jarbas teve que ir ao seu escritório, situado à Gaspar Viana, 

onde outrora funcionara uma  das  suas Fábricas de Gelo. Lá chegando, encontrou-o abatido 

pela doença. Convenceu-o ali de que ele não estava em condições de ir à Escola de 

Engenharia do Pará e à Secretaria de Obras Públicas naquele dia. Bolonha retornara à sua 

residência às 9h, tendo que ser apoiado por Jarbas para vencer os degraus da escada do seu 

palacete, caindo prostrado sobre uma cadeira de balanço, logo que conseguira adentrar em 

casa.  
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Jarbas Pereira relatou ainda que apesar do mal estar e da respiração ofegante, 

Francisco Bolonha não concordou que o médico fosse chamado. Na tarde deste mesmo dia, 

estando Jarbas Pereira na Escola de Engenharia do Pará, recebeu um telefonema urgente 

da sua esposa, avisando que dona Alice Bolonha, esposa de Bolonha, solicitava que lhe 

mandassem um médico, pois dado o estado de saúde do seu marido, ele já concordava com 

a presença deste. Às cinco horas da tarde o Dr. Acylino, médico da família, conversava 

com Jarbas Pereira, esclarecendo que o caso era grave. Ocorria que a gripe que acometera 

Francisco Bolonha o havia encontrado com o organismo enfraquecido por uma antiga 

diabete não tratada. Na quinta-feira Bolonha teria apresentado melhora, mas no dia seguinte 

o quadro chegou ao fim. Às onze e meia da noite, duas horas após receber os sacramentos 

da igreja pelo padre Affonso Di Giorgio, vigário de Nazareth, Bolonha falecera, cercado 

por parentes e amigos. 

                                             Figura 4: Detalhe da matéria de capa do jornal Folha do Norte. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Fonte: Folha do Norte. Belém, 10 de jul. 1938. 

 

―o rico ataúde contendo os 
despojos do ilustre morto, ao 
descer da escadaria do moderno e 

luxuoso palacete Bolonha. Em 
baixo outro aspecto, vendo-se o 

caixão mortuário conduzido por 
pessoas amigas, irmãos da Ordem 
Terceira de São Francisco da 

Penitência e pelo dr. Deodoro de 
Mendonça, secretário geral, 

representando o dr. José Malcher, 
interventor federal do Estado.‖ 
  
Folha do Norte. 10 de jul. 1938. 

 



 
 

16 
 

Pouco depois das quatro horas do dia 9 de julho, a urna funerária era transportada da 

câmara mortuária para o coche da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, a qual 

Francisco Bolonha pertencia, dando início ao cortejo fúnebre, composto por 62 automóveis 

e 4 carros elétricos que conduziram o cortejo  descrito pela Folha do Norte como 

―consideravelmente numeroso‖ (Figuras 4 e 5). No coche onde seguiu o corpo de Francisco 

Bolonha, podiam-se ler mensagens que pendiam das coroas de flores de ―biscuit‖ 

expressando despedida e gratidão: ―Ao dr. Francisco Bolonha, homenagem do dr. José 

Malcher, Interventor Federal‖; ―Último adeus de sua esposa‖;  ―Saudades de Hilda Ramos e 

filhos‖; ―Ao seu eminente consócio, o Syndicato de Engenheiros do Pará‖; ―Gratidão da 

Santa Casa de Misericórdia ao seu sócio benemérito‖.  O cortejo seguiu até a necrópole de 

Santa Izabel, onde foi feita a inumação na catacumba temporária 448.  

 

Figura 5: Detalhe da matéria de capa do jornal Folha do Norte. 

Fonte: Folha do Norte. Belém, 10 jul. 1938. 
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A Ordem Terceira de São Francisco da Penitência encarregou-se do ritual fúnebre. 

É relevante questionarmos sobre qual era importância de ser membro de uma ordem 

religiosa no contexto social da Primeira República. Desde o Império o patrocínio das obras 

filantrópicas era utilizado pelas elites para adquirir prestigio social. Participar deste tipo de 

ordem era uma forma de ser identificado como um letrado, além de emprestar à própria 

imagem pública, o traço de caridade essencial para os que estavam envolvidos com a 

politica de Estado. Lembremo-nos que, durante o século XIX, estas associações, além de 

auxiliarem crianças, pobres e desvalidos, ligavam-se à busca de ―formas de bem morrer‖ e 

serviam como associações de classe, profissão, grupo ou cor. Apesar de estas Irmandades 

serem formadas por leigos, nas Ordens Terceiras havia presença significativa de religiosos, 

o que também, dava notoriedade a estas instituições38.  

Pertenciam a estas Irmandades políticos, militares, religiosos, comerciantes e 

anônimos em geral. Arthur Viana assegura que o quadro de sócios da Ordem Terceira de 

São Francisco da Penitência ―registrou sempre o que Belém de melhor teve na burocracia,  

na classe armada, no clero e no comércio39‖. Os debates sobrea a laicização do Estado, 

acirrados no século XIX, é um tema clássico da modernidade, significando que a religião 

não fora banida do templo da razão, e que se fez presente no culto ao eu. Os homens 

passaram a reconhecer em si, elementos dignos de culto, como forma de aproximação com 

o divino40.  

                                                                 
38

 VAINFAS, Ronaldo. (Org.). Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 

p. 360. 
39

VIANA, Arthur. Santa casa de misericórdia paraense: notícias históricas – 1650-1902. Belém: Secretaria 

de Estado de Cultura, 1992. P. 22. Sobre esta questão, Maria de Nazaré Sarges ressalta que participar da 

ordem Terceira de São Francisco foi um facilitar para a vida politica de Antônio Lemos. SARGES, 2002, p. 

157. Para saber mais sobre as Irmandades religiosas , ver: REIS, João José. A morte é uma festa: ritos 

fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991; VAINFAS, 

Ronaldo. (Org.), Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889). Rio de Janeiro: Objetiva, 2002; 

FIGUEIREDO, Aldrin Moura de. A liturgia das cores: relações Inter étnicas e contatos culturais nas 

irmandades religiosas na Amazônia do século XIX. In.: Estudos Afro-asiáticos, n. 34.Rio de Janeiro: 

Universidade Cândido Mendes, 1998. p. 137-154; SILVA, Érika Amorinda. O cotidiano da morte e a 

secularização dos cemitérios em Belém na segunda metade do século XIX – 1850-1891. Dissertação 

defendida no Programa de pós-graduação em História da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 

Paulo, 2005. 
40

Rodrigues, Claudia et al.  O corpo morto e o corpo dos mortos entre a colônia e o Império. In: Priore, 

Mary Del; Amantino, Márcia. História do corpo no Brasil. São Paulo: UNESP, 2011. p. 175-176; ABREU, 

Regina. A fabricação do Imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil. Rio de Janeiro: 

ROCCO, 1996. p. 99. Para uma compreensão mais aprofundada sobre o tema, ver: DUERKHEIM, Émile. 

Sociologia e Filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 1970. 
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No século XIX, quando se pertencia a uma Irmandade, não raro, registrava o desejo 

de que o sepultamento fosse executado por este tipo de instituição. Apesar de ter-se perdido 

o costume do inventariado registrar em testamento o modo como desejava que fosse feito o 

seu sepultamento, no século XX, participar destas Irmandades, mesmo após a laicização do 

Estado, ao que parece, ainda permaneceu sendo uma distinção de classe, já que, certas 

mudanças ocorrem de forma gradual, sobretudo, quando estes hábitos possuem sentido 

social, cultural e político. 

No momento da sua morte, Francisco Bolonha fora identificado como um 

benemérito da sociedade Paraense e ele, consciente ou não, parece ter fornecido elementos 

para a construção desta imagem. Por ocasião da construção da Basílica de Nsa. Sra. de 

Nazareth, por exemplo, muitas famílias influentes da cidade doaram dinheiro para ser 

aplicado na edificação do prédio. Os membros do clero local, sabedores que contribuir com 

obras assistenciais e religiosas era um ato utilizado pelos membros da elite financeira como 

um meio de estar em evidência e construir uma imagem pública positiva, utilizaram-se da 

estratégia de colocar nas paredes desta igreja o nome das famílias da cidade que faziam 

donativos generosos para a sua construção. Os nomes de D. Alice e de Francisco Bolonha 

estão eternizados nestas paredes, como fiéis benfeitores da sociedade paraense, em um dos 

mosaicos que contam a história da virgem de Nazareth, como mostra a imagem abaixo 

(figura 7): 

 

Figura 6: Panorâmica dos mosaicos da Basílica de Nossa senhora de Nazaré. 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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Figura 7: Detalhe do mosaico da Basílica de Nossa senhora de Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Existia, portanto, um Habitus41 a ser seguido pela elite politica e econômica de 

Belém e Bolonha parece não ter fugido a ele.  No fim de sua vida, como membro respeitado 

e benemérito da elite belenense, Bolonha fora conduzido à sua última morada pelas mais 

importantes autoridades do Estado. Entre elas constavam o Major Pedro Nolasco, Enéas 

Pinheiro, Domingos Acatauassú Nunes, Virgílio Santa Rosa, representantes da 

Interventoria, do Governo do Estado e da Escola de Engenharia do Pará. Seu cortejo 

fúnebre movimentou o centro da cidade42. 

                                                                 
41

Pierre Bourdieu afirma que o Habitus está ligado às disposições que os sujeitos sociais incorporam ao longo 

do processo de socialização.  Integrando experiência passadas, o Habitus atua como uma ―matriz‖ de 

percepções, de ações e apreciações. Apesar dessas disposições não serem fixas, este conjunto de disposições 

nos fornece os esquemas necessários para a nossa intervenção na vida cotidiana. BOURDIEU, Pierre. 

Entrevistado por Maria Andréa de Loyola. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2002.  Maria da Graça Setton, 

analisando a obra de Bourdieu, afirma que, ―Habitus não é destino. Habitus é uma noção que me auxilia a 

pensar as características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, um sistema de orientação 

ora consciente ora inconsciente. Habitus como uma matriz cultural que predispõe os indivíduos a fazerem 

suas escolhas‖. SETTON, Maria da Graça Jacintho. A Teoria do Habitus em Pierre Bourdieu: uma leitura 

contemporânea. Revista Brasileira de Educação, nº 20, maio/jun/Jul/ago, 2002. 
42

 Engenheiro Francisco Bolonha. Folha do Norte. 10 jul. 1938. 
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Nas páginas da Folha do Norte, naquele momento da história paraense, considerou 

o articulista que Francisco Bolonha merecia todas as homenagens, avaliando que ele teria 

sido ―colaborador dos mais ilustres, em brilhante fase de suas lucubrações cientificas‖ e, 

além disso, este engenheiro teria ―dedicado mais de quarenta anos de vida laboriosa e 

enérgica, penetrada de admiráveis sentimentos cívicos dedicados à terra paraense‖, o que 

teria rendido a ele profissionalmente uma ―situação de incontestado relevo em sua classe na 

sociedade em que era um dos elementos de prol‖.   

Elogio fúnebre com o objetivo de edificar a imagem de Francisco Bolonha, a 

matéria destacava que, desde estudante, Bolonha teria revelado seus dotes de inteligência 

no tradicional ―Colégio Americano‖ do professor José Verissimo, devotando-se aos estudos 

da ciência, ―em que se tornou destro cultor depois na Escola Politécnica, do Rio de 

Janeiro‖, onde teria sido, também, contemporâneo dos maiores vultos da engenharia 

nacional. Destacava ainda que após cursar engenharia civil na Politécnica, onde ele teria 

sido ―estudante que mereceu a admiração dos colegas e estima dos mestres‖, Bolonha 

dedicou-se às atividades profissionais. O jornal citava ainda as suas obras, considerando 

que existia ―em Belém as provas maiores das suas capacidades como construtor e noutras 

obras de vulto da engenharia civil‖. Ressaltava o jornal que após cinquenta anos, depois do 

nome de Francisco Bolonha ter atingido as mais altas funções no domínio da técnica no 

estado do Pará:  

 

Devotou-se o doutor Francisco Bolonha ao magistério superior na Es cola de 

Engenharia do que foi um dos grandes animadores e em cujo corpo docente 

ingressou pelos seus notórios merecimentos, atingindo naturalmente a direção do 

nosso mais moderno instituto de ensino técnico superior
43

. 

 

 

A Folha do Norte rememorou, também, a homenagem feita pelo corpo discente e a 

Congregação da Escola de Engenharia do Pará a Bolonha, que na leitura deste jornal teria 

sido o reconhecimento à sua dedicação a esta escola, por meio de uma placa memorativa de 

sua atuação. Sobre o momento em que Francisco Bolonha retornou à cena politica na 

cidade, pois ao assumir o governo do Estado do Pará, em 1936, José C. da Gama Malcher o 

convidou para ocupar o cargo de diretor da Secretaria do Estado da Viação e Obras 

Públicas, a Folha do Norte reconheceu neste ato do então governador do Pará, muito mais 
                                                                 
43

 Engenheiro Francisco Bolonha. Folha do Norte. 10 jul. 1938. 
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que uma nomeação para ocupar um cargo público, mas a valorização do homem letrado que 

Malcher teria reconhecido em Bolonha, já que teria ido ―buscá-lo em seu gabinete de 

estudos‖. Naquele momento, lamentava o articulista da Folha do Norte, ―estando evidente a 

apreciação de todos, os notáveis serviços que no setor de sua direção prestara ao Estado da 

administração pública que agora perdeu um dos seus mais categorizados elementos‖. 

O primeiro ponto para se entender a matéria publicada na Folha do Norte no ano de 

1938 é ter a clareza de que se tratava de um elogio fúnebre: espécie de biografia póstuma 

dedicada a pessoas merecedoras de reconhecimento por parte da sociedade em que viveu, 

não apenas por seus préstimos a esta sociedade, mas principalmente por seu destaque 

político e social. Na narrativa da matéria da Folha do Norte, fez-se questão de deixar muito 

claro que a doença encontrou Francisco Bolonha na labuta. Pela lógica na narrativa 

construída, se o governador o retirou de suas leituras, a doença só poderia tê-lo encontrado 

no trabalho. Logo, a imagem pública final de Francisco Bolonha continha três faces 

principais: o intelectual, o profissional trabalhador e o marido amado e dedicado, esta 

última sendo representada pela dedicação da sua esposa, Alice Ten Brink Bolonha, nos 

momentos que antecederam a morte dele. Isso nos instiga a questionar o que ocorreu 

durante os vinte e seis anos que separaram 1912 de 1938, para que Francisco Bolonha 

tivesse sua imagem pública modificada na cidade de Belém do Pará – sendo transformando 

do ―toleirão, ave de rapina‖, no ―grande homem de ciência e ilustre filho que só orgulho 

trouxe a sociedade em que viveu‖. Esta mudança não ocorreu por um acaso. A participação 

deste engenheiro na urbanização de Belém, e nos processos políticos que envolveram a 

modernização desta cidade, foi o vetor condutor da imagem pública de Francisco Bolonha, 

mudando de direção conforme o momento político e o lugar de poder que Bolonha estava 

ocupando no momento da construção destas imagens pela imprensa local.  

Como veremos posteriormente, a relação dos articulistas do jornal Folha do Norte 

com Francisco Bolonha nem sempre foi tão harmoniosa. Quando se sabe como esta relação 

iniciou-se, o arremate do elogio fúnebre feito a ele torna-se a parte mais interessante desta 

matéria:  

Era assim o culto engenheiro paraense dr. Francisco Bolonha, que sempre teve  a 

preocupação de servir ao seu Estado, por obras notáveis, que a cidade apresenta, 

desde o palacete da sua residência, à Avenida S. Jerônymo, ao edifício da 

FOLHA DO NORTE, cuja a estrutura e instalações ele dirigiu com tanto carinho 
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e proficiência a ponto de ser considerado um dos mais característicos do Norte do 

Brasil. 

Grande amigo dr. Francisco Bolonha, cumprimos o dever que nos impõe a nossa 

velha estima e admiração pelo eminente engenheiro paraense
44

.  

 

Sugiro que esta última imagem, criada sobre Francisco Bolonha pelo jornal Folha 

do Norte em 1938, seja guardada. Retornarei a ela no momento oportuno, para discutir 

outras imagens que este mesmo jornal produziu sobre Bolonha durante o início de sua 

carreira como engenheiro. Esta imagem também servirá para discutirmos a importância que 

ele teve na trama politica da cidade de Belém, durante o período de modernização mais 

estudado pela historiografia local, o período que vai de 1897 a 1912 - a ―era Lemos‖. 

No decorrer desta dissertação, perceberemos que a imagem pública de Francisco 

Bolonha ficou intrinsecamente ligada à sua profissão e ao processo de modernização da 

cidade, vivendo muito além de sua extinção física.  Mesmo após a sua morte, outras 

imagens foram produzidas a partir das memórias sobre um tempo que foi marcante para a 

história de Belém, conhecido como a ―economia da borracha.‖ Escrevendo sobre este 

tempo, Pedro Veriano ao falar sobre a história do Cinema Olímpia, cita Francisco Bolonha: 

Tinha expectador de cadeira cativa. Não era uma reserva ou um espaço 

comprado, mas simplesmente uma preferência. O Caso do Dr. Francisco 

Bolonha, o arquiteto de um prédio que se tornou uma peça turística da cidade. Ele 

comparecia a caráter nos saraus, ou soirée. Com a bengalinha escura que 

identificava os cavalheiros
45

. 

 

Além de Veriano, a literatura local, também, utilizou a imagem de Francisco 

Bolonha como exemplo de homem poderoso. Dalcídio Jurandir também faz referência à 

imagem de Francisco Bolonha na obra Belém do Grão Pará, publicada em 196046. Nela 

Dalcídio refere-se a Bolonha por meio de pseudônimo – Dr. Pennafort. Contudo, não é 

difícil identificar no personagem deste autor o engenheiro Francisco Bolonha:  
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45
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[...] O doutor Pennafort ganhara fama no Pará com o seu monopólio de 

exploração de quiosques e latas de lixo, a gota d‘agua que fez virar as coisas 

contra Lemos. Dono da Fábrica de gelo, servindo na Port of, tinha uma ―vila‖ de 

casas ―em estilo normando‖ na São Jeronimo à frente da qual mandou erguer a 

sua residência branca e alta como uma torre, com maçanetas douradas no portão 

negro e formosas criadas portuguesas que atendiam a campainha. (...) Sob a sua 

direção, se ergueu, na zona do meretrício e perto da Igreja de Santana, para servir 

ao centro comercial, a famosa Caixa D‘agua que nunca funcionou, cobrindo -se de 

ferrugem, com as sua três panelas verdes, altas e vazias sobre o panorama da 

cidade e a turbulência noturna nas transversais
47

. 

 

O tempo é um dos pilares que sustentam à representação da história da Amazônia na 

literatura de Dalcídio Jurandir, segundo Pedro Maligo. Este autor evidencia a existência de 

dois tempos na obra de Jurandir – o material e o idealizado. Para ele, desde a abertura do 

romance Belém do Grão Pará, Dalcidio fixa, junto ao leitor, a presença do tempo 

histórico48.  Paulo Nunes, fundamentando suas análises na leitura de Ornelas, afirma que ao 

arquitetar o tempo em Belém do Grão Pará, Dalcídio Jurandir acaba por fixá-lo mais como 

sustentação basilar do romance, do que como mero artifício de construção da narrativa.  

Dalcidio estaria colocando o leitor diante daquilo que Maligo chamou de ―tempo material-

histórico‖, marcado de objetividade, dentro da limitação dada à literatura para o uso da 

objetividade49. Por tanto, o romance de Dalcídio buscaria amparo no real, no tempo vivido.  

Neste caso, é possível reconhecer no Dr. Pennafort a referência a Francisco 

Bolonha. Pode-se admitir que Pennafort seja um trocadilho com ―pena forte‖, ou seja, 

caneta forte, aquele que decide. Na descrição do personagem, Jurandir esclarece: 

―[Pennafort/Bolonha] Era conhecido por sua sagacidade como engenheiro e polemista [...]‖. 

Outra nuance de Pennafort apresentada por este autor, diz respeito a sua aparência física: 
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―Andava sempre de branco, impecável, flor na lapela, sapatos brancos, sem chapéu que não 

usava ―por higiene‖, rosto raspado, óculos escuros50‖. 

Vimos que Pedro Veriano para exemplificar ao leitor o quanto o cinema Olympia, 

cinema inaugurado em 1912 em Belém, fora importante e bem frequentado, faz uma 

digressão a um período de fausto nortista, ilusório ou não. Dalcídio Jurandir ambienta seu 

romance, provavelmente, na década de 1920, também fazendo digressões constantes ao 

tempo do ―ouro branco‖, aludindo ao poder perdido e a modernidade estancada. Para 

falarem de poder, de luxo, de polêmica, de competência, de modernidade, de higiene e até 

mesmo de ―coisas mundanas‖, os autores recorrem à imagem de Francisco Bolonha. Como 

vimos, utilizando-se de ironia, Dalcídio produz em sua obra uma imagem física de Bolonha 

exageradamente ligada à salubridade aplicada ao espaço urbano na virada para o século 

XX, garantindo que este engenheiro nunca usava chapéu, barba ou bigode, por questão de 

higiene, embora não seja isto que a imagem abaixo nos mostre (figura 8). Ao que parece, 

Dalcídio criou em seu romance um personagem que continha muitas características de 

Francisco Bolonha, brincando com as memórias produzidas sobre ele na cidade. 

Mesmo sendo a obra de Dalcídio Jurandir de cunho literário, nela Clio e Calíope 

mantém proximidade. Este autor mistura literatura e história em sua narrativa, utilizando-se 

de alguns acontecimentos que remetem a Francisco Bolonha e foram descritos nos jornais e 

outros tipos de documentos da época, recorrendo a uma memória sobre a urbanização da 

cidade que se manteve acessível a diversas gerações. Todas as obras referenciadas por 

Dalcidio Jurandir como sendo de autoria do tal Pennafort, são do engenheiro Bolonha. Do 

mesmo modo, como veremos no momento oportuno, foram as concessões para urbanizar a 

cidade de Belém, cedidas a Bolonha e a outros engenheiros, a gota d‘agua que provocou a 

derrocada da chamada ―era Lemos‖. Para criticar o processo de urbanização da cidade de 

Belém durante a Primeira República, Jurandir atribuiu a Francisco Bolonha todas as 

concessões cedidas por Antônio Lemos, intendente municipal de Belém de 1897 a 1911, 

entre os seus correligionários políticos e amigos que, em geral, eram profissionais que 

compunham a mão de obra especializada, dispunham de capital naquele momento e 

estavam dispostos a investir na modernização da cidade em troca de lucros. 
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Figura 8: Foto produzida durante a construção do reservatório de água Paes de          
Carvalho. 

Fonte: Revista Kosmos. Rio de Janeiro, 1906. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos, muitas memórias sobre Francisco Bolonha mantiveram-se presentes 

na história da cidade de Belém. A partir destas memórias foram produzidas imagens 

diversas sobre ele. Mas afinal, qual a importância de Francisco Bolonha para a cidade de 

Belém do Pará? Por que sua figura povoa a memória de muitos habitantes desta cidade, 

estando nos livros acadêmicos, na literatura, nos guias turísticos ao mesmo tempo em que 

Foto enumerada e enviada a revista por Francisco Bolonha: Governador Augusto 
Montenegro (1), Dr. João Coelho – Presidente da Câmara dos deputados, futuro 
governador do estado (2), engenheiro Raymundo Viana - secretário de obras 
públicas (3), engenheiro Innocencio Hollanda – engenheiro fiscal da obra (4), 
coronel Theodomiro Martins – deputado estadual (5), engenheiro Francisco 
Bolonha – Contratante da obra (6), engenheiro Louis Bégon – auxiliar do 
engenheiro Bolonha (7), engenheiro Guilherme Paiva – Auxiliar do engenheiro 
Bolonha (8) e engenheiro Henry Nuding – auxiliar do engenheiro Bolonha (9). 
(grifo meu) 
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pouco se fala dele, pouco se sabe sobre ele? Nas próximas páginas desta dissertação 

tentarei compreender como a imagem deste engenheiro imiscuiu-se ao longo dos anos, na 

história da modernização da cidade de Belém. Evidentemente, todas as interpretações e 

debates estarão eivados da minha interferência, formando uma versão desta história.  

Francisco Bolonha é um excelente ―fio condutor‖, uma porta aberta, que pode nos 

conduzir a uma melhor compreensão sobre como ocorreu a modernização da cidade de 

Belém do Pará; Como ele e outros profissionais participaram desta modernização e como o 

Estado geriu este processo no bojo das disputas politicas que ocorreram  entre lauristas e 

lemistas durante a Primeira República. O que nos interessa nesse momento, portanto, é o 

Bolonha participe da modernização da cidade de Belém. Primeiro tentarei entender qual a 

sua participação nas tramas políticas que envolveram esta urbanização. Veremos outros 

sujeitos surgirem nesta história, alguns tão importantes, em determinados momentos, que 

deixarão Bolonha como mero coadjuvante dos acontecimentos.  

 

1.1. Lauristas e lemistas: o início da rivalidade 

 

No Pará, após a instauração da República, os políticos que compunham o Partido 

Liberal (PL) e o Partido Conservador (PC) não apresentaram grande resistência e, visando 

condições de disputar espaço politico no novo Regime, uniram-se para fundar o Partido 

Republicano Democrático (PRD), sendo tratados pelos republicanos históricos como 

adesistas.  Lauro Sodré51 e Antônio Lemos inicialmente compuseram o Partido 

Republicano do Pará (PRP), partido que aglutinou os Republicanos históricos ou aqueles 

que defendiam o Regime Republicano abertamente antes da sua instauração, sendo que 
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Antônio Lemos, durante a monarquia era membro do PL, mas após a República optou por 

se tornar membro do PRP52. 

Lauro Sodré foi o primeiro governador do estado do Pará, eleito pelo Congresso 

Constituinte Paraense, a 23 de junho de 1891, além de ter sido o representante do Pará na 

Constituinte da República e eleito quatro vezes senador - três pelo Pará e uma pelo Distrito 

Federal. Foi o único governador do Brasil que se posicionou contra o golpe perpetrado por 

Deodoro da Fonseca a 3 de novembro de 1891, quando foi dissolvido o Congresso. Quando 

houve o ―contragolpe‖ de 23 de novembro, Lauro Sodré, também, foi o único que 

permaneceu no cargo de governador, enquanto todos os outros foram destituídos.  

Durante a sua gestão como governador, Sodré enfrentou a forte oposição do PRD, 

partido declaradamente contrário ao PRP. Em 1897, quando o presidente Prudente de 

Moraes rompeu com o general Francisco Glicério, Lauro Sodré apoiou Glicério, enquanto o 

governador do Pará, Augusto Montenegro, e o Senador Justo Chermont apoiaram o 

presidente53.  Fulgêncio Simões, membro do PRP, escreveu uma moção em apoio ao 

presidente, que foi assinado pela maioria dos membros presentes numa convenção deste 

partido54. Antônio Lemos fora acusado de ter se posicionado de forma dúbia nesta questão, 

mostrando-se contrário a dissidência do PRF quando estava no Pará, mas favorável quando 

estava fora do estado55. 

 Após a cisão do Partido Republicano Federal (PRF) em 1897, Lauro Sodré deixou o 

PRP e ingressou no PRF.  O apoio do PRP a Prudente de Moraes acirrou as disputas 

politicas no Estado, dividindo os membros desta disputa em dois grupos, ―Lauristas‖ e 

―Lemistas”, como ficaram conhecidos, e se assumiam, os partidários de Lauro Sodré e 

Antônio Lemos. Sodré foi escolhido candidato à presidência da República na sucessão de 

Prudente de Morais (1894-1898), apoiado, sobretudo, por republicanos e positivistas. Mas 

foi derrotado nas eleições no dia 1º de março de 1898, por Campos Sales.  Com a cisão do 

PRP, Antônio Lemos alcançou projeção dentro deste Partido, já que Lauro Sodré, o maior 
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expoente da República no Pará, não se constituía mais em um obstáculo para sua ascensão 

política. Além disso, a chegada dos civis ao poder, era uma situação muito favorável a 

Antônio Lemos, pois ele buscou apoio na Oligarquia Cafeeira Paulista56.   

A urbanização de Belém do Pará durante a Primeira República ocorreu neste ambiente 

de intensas disputas políticas pelo qual o país estava passando. Poucos anos após a 

Proclamação, a politica adotada para promoção da urbanização da cidade passou a ser o 

alvo principal destas disputas. A oposição ao Partido Republicano do Pará criticava as 

ações de Antônio Lemos, eleito Intendente de Belém por cinco vezes consecutivas, 

ocupando o cargo de1897 a 191157. Tendo em vista que Antônio Lemos enraizou o seu 

poder pelo interior do Pará, conseguindo o apoio da maioria dos Intendentes dos 

munícipios menores que compunham este estado58, as ações de Antônio Lemos para 

urbanizar Belém forneceram argumentos para que seus opositores combatessem a 

hegemonia política que ele e seu grupo haviam conquistado. 

Antônio Lemos firmou-se como uma espécie de ―todo poderoso‖ local. Durante quase 

quatorze anos de governo não houve quem pudesse fazer frente a seu poder, pois além de 

Coronel das forças armadas nacional, senador, presidente do Partido Republicano Paraense 

(PRP) e intendente de Belém, o PRP elegeu a maioria na Câmara de vereadores e de 

deputados, durante os seus mandados.  

Quando Lemos desbancou Justo Chermont, o candidato de Lauro Sodré a governador 

(candidatura que havia sido acordada entre Lemos e Sodré desde 1898) e elegeu Augusto 

Montenegro em 1900, consolidou o seu poder no Estado do Pará, mas acirrou com isso a já 

existente inimizade política entre ele e Lauro Sodré. Por mais de uma década, Antônio 

Lemos indicava todos os nomes e o governador acatava. Nada era feito sem o ―aprovo‖ do 

Intendente. Este poder começou a enfraquecer-se com a eleição de João Coelho a 

governador, em 1909. Dentro do PRP havia insatisfações com o poder e os ―desmandos‖ de 
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Antônio Lemos, mas somente em 1910 a politica de favorecimentos adotada por Lemos 

começou a ser contestada, dando inicio a outra crise politica neste partido e no Estado do 

Pará59. 

As concessões para modernizar a cidade, feitas a pessoas próximas ao intendente, foram 

uma característica marcante do ―governo Lemos‖. Muitos engenheiros foram beneficiados 

neste processo. A oposição política personificada em Lauro Sodré e efetivada por Cyprino 

Santos e Firmo Braga, redatores do jornal local Folha do Norte, não deu trégua durante 

grande parte do governo de Antônio Lemos, denunciando e fazendo severas críticas ao 

modo como ele utilizava o erário público e conduzia a urbanização da cidade. Estabeleceu-

se, então, um longo período de acusações mútuas por meio dos jornais locais, 

principalmente na Folha do Norte e na Província do Pará- este último veículo de 

propriedade de Antônio Lemos. Outros jornais como O jornal e O Estado do Pará, também 

tomaram partido, o primeiro a favor de Antônio Lemos e o último a favor de Lauro Sodré. 

Contudo, minha análise centrar-se-á nos Jornais Folha do Norte e a província do Pará, pois 

estes foram destaques na disputa entre lauristas e lemistas. Muitos dos artigos publicados 

por eles eram reproduzidos pelos outros dois jornais, que funcionavam como uma espécie 

de apoiadores nesta disputa.  

A Província do Pará originou-se da tipografia de O Pelicano. Nele Antônio Lemos 

iniciou sua careira como jornalista.  Em 25 de março de 1876 O Pelicano foi vendido a 

Joaquim José de Assis (redator), que manteve Antônio Lemos como redator-gerente e 

contratou como tipógrafo Francisco de Souza Cerqueira. Politicamente, durante a 

monarquia, este jornal alinhava-se ao Partido Liberal, mas, ainda assim, nos anos que 

antecederam a Proclamação da República, mesmo que Antônio Lemos não se posicionasse 

publicamente contra o Regime Monárquico, A Província do Pará abria espaço para que o 

Club Republicano do Pará publicasse artigos em suas páginas.  Em 1889, com a morte do 

dr. Assis, a esposa dele repassou todos os direitos sobre o jornal a Antônio Lemos60.  

 A Província do Pará era considerada o jornal mais moderno do Norte.  Já em 1897 

ganhou a primeira máquina rotativa, a impressora francesa Marinoni, equipamento que 

outros grandes periódicos brasileiros só adquiriram anos mais tarde (como por exemplo o 
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jornal O Estado de São Paulo que só adquiriu este tipo de maquinário em 1907)61.  A 

Província do Pará, também, foi um órgão de publicidade do governo Antônio Lemos, 

sendo o principal promotor do lemismo no Pará. 

A Folha do Norte foi fundada por Enéas Martins62 e Cypriano Santos em 1896, para 

fazer oposição A Província do Pará e, consequentemente, também fez oposição a Antônio 

Lemos. Após a cisão do PRP em 1897, ocorreu o fechamento do jornal A República que era 

o principal meio de promoção deste Partido. Este jornal voltou a funcionar em 1899 como 

órgão do PRF, porém em situação bastante precária, conseguiu manter-se somente até 1900 

quando fechou, definitivamente, suas portas. Com o seu fechamento a Folha do Norte 

tornou-se o órgão de propaganda e apoio do PRF e, consequentemente, um jornal 

identificado como laurista63.  

A breve contextualização que fiz neste tópico objetiva situar o leitor sobre como 

iniciaram as disputas políticas, nas quais Francisco Bolonha acabou envolvendo-se por ter 

sido um dos profissionais contratados pela intendência para atuar na modernização da 

cidade de Belém.  Como veremos no momento oportuno, Bolonha implicou-se 

politicamente por fazer negociatas vantajosas a ele e a Antônio Lemos. Outros 

pesquisadores, que tiveram como interesse central em seus trabalhos os processos de 

Proclamação da República no Pará e as estratégias politicas de Antônio Lemos para se 

manter no poder, debruçaram-se detidamente sobre as tramas politicas no Pará da Primeira 

República. Suas pesquisas poderão fornecer análises mais profundas sobre tais processos64.  

Para a análise que farei nesta dissertação, importa a clareza de que as disputas politicas 

ocorridas entre lauristas e lemistas em Belém envolveram a intelectualidade, os 

engenheiros, os empreiteiros, os comerciantes e outras camadas sociais identificadas nos 
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jornais como povo. Até 1912 podiam-se ler diariamente notícias nas páginas dos jornais 

supracitados, onde ficava clara a existência da polarização politica protagonizada por Lauro 

Sodré e Antônio Lemos durante as primeiras décadas da Primeira República no Pará. A 

partir de agora analisaremos como os lauristas utilizaram contra Antônio Lemos, as 

diretrizes governamentais adotadas por ele para modernizar a cidade, e por que, em geral, 

estes opositores centravam seus argumentos na concessão de monopólios a particulares.   

 

1.2. Folha do Norte versus engenheiros e empreiteiros  

 

Francisco Bolonha envolveu-se explicitamente na disputa politica entre lauristas e 

lemistas quando no ano de 1907 a Folha do Norte, sob o pretexto de estar defendendo os 

comerciantes locais, plantou uma matéria denúncia em suas páginas, falando sobre a 

importação irregular de cimento, feita com a conivência da Intendência Municipal. A 

denúncia deste periódico ressaltava que:  

 

A importação de cimento feita pela Intendência não tem por único fim 

utilizal-o nas obras públicas que está emprehendendo, mas serve também para 

obras particulares.  

É assim que conforme denúncia que recebemos, e mandamos pessoalmente 

verificar, esse cimento é empregado na construção de uma Villa Operária à 

travessa Dr. Moraes, onde há pouco tempo, existiam cerca de 400 barricas, com a 

seguinte marca IMB [Intendência Municipal de Belém] que revela claramente a 

sua origem. 

É um dos menores escândalos da época e quem perde com eles são, em 

primeiro lugar o erário federal, porque esse cimento passa na alfândega livre de 

direitos, e em segundo, o comércio que vende o artigo e que é, por essa forma, 

prejudicado, porque é claro que não pode competir com a municipalidade. 

Também no Mercado Velho existiam várias barricas de cimento assignaladas pela 

mesma marca
65

.   

 

 

A Vila Operária à qual a Folha do Norte referia-se na denúncia, era, na verdade, uma 

das obras arquitetônicas de Francisco Bolonha, a Vila Bolonha. E o Mercado Velho é o 

atual Mercado Bolonha, que na época passava por uma reforma da qual ele era o 

concessionário. No dia seguinte a esta denúncia, Bolonha publicou uma nota defensiva na 

Província do Pará, dando a sua versão sobre o que estaria ocorrendo:  
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A Folha do norte, em seu número de hoje, sob o título O cimento que a 

intendência Importa, faz uma injusta acusação contra a Intendência Municipal, 

que, incidindo sobre aquela repartição, vem refletir com a mesma intensidade 

sobre meu nome, em que me apresso em defender, defesa essa que importa na 

demonstração indefectível de algarismos oficiais, que não podem sofrer 

contestação e que constituirão a prova mais incontesta da falsidade de parte da 

denuncia dada a Folha do Norte e por ela endossada no seu artigo em questão , 

neste período findo, digo parte da denuncia, porque, sou o primeiro a declarar que 

tem ela o seu fundo de verdade, sendo em parte aleivosia e infamante. 

A parte verdadeira da denúncia que recebeu a Folha do Norte é o facto de 

existirem, há bem pouco tempo, em depósito na obra da construção de prédios da 

minha propriedade, a travessa Doutor Moraes, perto de 400 barricas de cimento 

com a marca I.M.B. E a parte falsa da mesma denuncia é o fato de haverem sido 

essas barricas de cimento importadas pela intendência Municipal e haverem  

gozado da isenção de direitos, que a lei concede aos materiais importados para 

melhoramentos municipais, como passo a provar com dados irrefutáveis. 

De meados do ano findo de 1906 até a presente data, tenho importado da Europa 

2,500 barricas de cimento, destinado a execução de obras municipais a meu 

cargo, gozando, por conseguinte, dos favores de serem isentas de direitos de 

entrada, em virtude da lei federal em vigor, que regula a matéria. 

Com o único fim de facilitar a Intendência Municipal o processo de requisição da 

isenção de direitos para esse material, no ministério da fazenda, faria e o faço 

ainda, virem todas as remessas consignadas a Intendência municipal, trazendo a 

marca I.M.B. Mas o valor correspondente a esses embarques era e é pago por 

mim, e bem assim as importâncias todas dos direitos aduaneiros.  

[...] 

As faturas e demais documentos de embarque relativos a estas remessas, vieram 

todas em nome do Senador Antônio Lemos, intendente Municipal de Belém, e 

por ele foram assinados os respectivos despachos de importação
66

. 

 

Mesmo Francisco Bolonha tendo dito que pagava as taxas alfandegárias, o articulista da 

Folha do Norte reagiu com ironia à sua publicação, procurando ridicularizá-lo diante da 

cidade: 

O toleirão que, com um dispêndio inútil de adjetivos, que é o recurso banal dos 

que não tem razão, meteu ontem o bedelho no caso do cimento, evocou a 

paternidade de uma descoberta que está feita há séculos, a da pólvora. 

Quem é que nega aqui às intendências isenção de direitos que a lei lhe concede? 

O que se profilga é o abuso delas importarem, para negócio, materiais de 

construção, que de outro modo pagariam o despacho alfandegário. 

O que fere de frente as expressões claras da lei é esse arranjo inqualificável que  

sr. Lemos  e, que estão a praticar vários municípios, espoliando a nação e a 

fazenda à sombra do favor legal, uma concorrência desonesta  ao comércio que 

vende o artigo. 

Não nos admira que a Província defenda o escândalo como coisa legitima, e ela 

própria, de palacete, máquinas elétricas e typo novo, é já um escândalo que 

afronta a população, como escândalo também é o seu proprietário, de quem se 

pode dizer como se diz o vulgo:- Quem te viu quem te vê. 

Defenda a ―Província‖ o cimento e converta lá o s eu amigo Bolonha em 

contratante de obras municipais. O pretexto não obumbra a verdade nem 
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cohonesta o escândalo. Converta [o Bolonha] em cônsul. Converta lá no que 

quiser. 

A respeito deste caso ignóbil de cimento o juízo público está formado
67

.   
 

Ao denunciar irregularidades na administração de Antônio Lemos, o jornal laurista, 

Folha do Norte, construía a sua oposição política, onde o argumento central era a ideia de 

que Antônio Lemos governava apenas para um ciclo restrito de pessoas, composto por: seus 

amigos, seus parentes e seus correligionários políticos. Nas palavras mais precisas dos 

articulistas da Folha do Norte:  

 

Acreditamos que a intendência de Belém não venda o cimento que importa, mas 

que o importa para servir a amigos ou consente que estes o façam em seu nome, é 

coisa que já não sofre dúvida, segundo as asseverações das denúncias que nos são 

enviadas a respeito e já agora do próprio autor do artigo estampado ontem nos ―A 

pedido‖ da Província. Engenheiro Bolonha perde, portanto, o seu precioso tempo, 

exigindo por tantas indústrias rendosas, diligenciando defender-se das acusações 

que lhe cabem no caso
68

. 

 
 

Como o poder de Antônio Lemos, também, apoiava-se nas alianças que fazia com 

os intendentes dos outros municípios do Pará, a Folha buscava mostrar que as benesses 

oferecidas por este Intendente, transpunham os limites da capital, indo garantir apoio para 

seu governo em outros espaços geográficos do estado, envolvendo outros municípios na 

trama política e financeira que tinha como principal alicerce a modernização da cidade. 

Para atingir seu objetivo, o articulista laurista garantia, portanto, que ―a intendência de 

Cametá não faz muito tempo que recebeu mil barricas daquele artigo e o vendia 

francamente a quem lhe quisesse comprar69.‖ Além disso, expunha que: 

Só pelo ―Rio Negro‖, entrando a 24 do corrente da europa, vieram pra nossas 

praças 4.000 barricas de cimento destinadas aos seguintes recebedores: 

A.M. Ferreira Sobrinho, 10; S Aguiar & C. (intendência de Gurupá), 200; A.S. De 

Freitas & C. 500, Salvador Marques & C. 200; Pereira de Arcanjo & C. 60; J. 

Gaston & C. 100; Manoel Canceiro a costa, 250; governo do Estado, 1800; 

intendência de Breves, 200, total = 1000 barricas. 

Destas 200 não pagaram direitos alfandegários, e calculando-se os de cada uma 

em $$500, temos que para os cofres da união deixaram de ent rar, só nesta 

remessa, 7. 700$000
70

. 
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Para desbancar Antônio Lemos do poder, a Folha do Norte buscava mostrar a que preço 

a cidade estava sendo modernizada e quem de fato, em sua perspectiva, eram os 

beneficiados com esta modernização. As denúncias de irregularidades foram uma constante 

nas páginas da Folha do Norte, durante todo o governo de Antônio Lemos. No ano de 

1910, por conta da aproximação do ano eleitoral que seria em 1912, as denúncias e 

acusações acirraram-se. Os lauristas expressavam abertamente o temor de que Lemos se 

candidatasse e vencesse novamente:  

 

[Antônio Lemos] transformou o governo dessa cidade em propriedade sua, 

fazendo-se já reeleger cinco vezes, com a maior ofensa a dignidade do regimen, 

que não permite perpetuidade no exercício das funções públicas e preparando-se 

para, em 1912, galgar mais um triênio, se até lá Deus se não amerceiar desta 

infeliz terra, enviando-lhe a salvação no juízo dos homens
71

.  

 

 

 As concessões feitas pela Intendência para que empreiteiros e engenheiros 

construíssem obras públicas na cidade, beneficiando-se com a exploração econômica destes 

espaços, eram o principal alvo de denuncias dos lauristas. A denúncia de que a Intendência 

tentava pôr em vigor um contrato fazendo uma concessão ao capitalista Salvador Ferreira 

Costa, estamparam as páginas da Folha do Norte72. A concessão Salvador, como a 

nominou a Folha do Norte, referia-se a uma vasta área da cidade a ser explorada pelo 

período de 90 anos, iniciando na travessa Piedade, indo até a Generalíssimo Deodoro, e do 

litoral até a av. São Jeronimo, abrangendo todo o bairro do Reduto e parte do Umarizal.  

Com o desenvolvimento do comércio que a riqueza advinda dos seringais promovia, 

ocorreu à supervalorização dos imóveis localizados no bairro comercial e cada ponto era 

disputado pelos comerciantes locais73. Isto fez com que as famílias mais ricas deslocassem 

suas habitações para bairros um pouco mais afastados dos primeiros núcleos urbanos da 

cidade. Umarizal, Nazaré e Batista Campos foram ocupados por estas famílias que podiam 

adquirir lotes a preços mais baixos e construir habitações mais amplas e confortáveis, não 

tão distantes do centro comercial da cidade e em local mais ventilado, longe do abafamento 
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das ruas do bairro comercial74.  A presença destas famílias e, quem sabe, a necessidade de 

que fossem liberados mais prédios para serem ocupados por atividades comerciais, fez 

surgir à demanda para que fossem modernizadas partes dos bairros supracitados75. 

A Concessão Salvador, a despeito de todas as questões políticas e das vantagens 

econômicas que oferecia para o seu detentor, parece ter sido criada para ampliar o território 

urbanizado da cidade. O concessionário se comprometia a realizar o dessecamento, 

saneamento e embelezamento de toda a área, constituída em grande parte por ―terras 

baixas, alagadiças e intransitáveis‖; a construir uma doca para abrigo de embarcações 

pequenas; edificar um mercado modelo; construir um parque; abrir novas ruas e avenidas; 

retificar e alargar as ruas existentes. Em troca ele receberia os direitos de: desapropriar os 

terrenos da área; direito sobre todas as benfeitorias; isenção de todos os impostos 

municipais e estaduais por 90 anos para a construção de edifícios, mercados e mais 

serviços; cessão gratuita de todos os terrenos pertencentes à municipalidade existente na 

área; isenção dos direitos aduaneiros, para materiais importados e isenção de impostos 

estaduais para exploração e execução de serviços executados; exploração das avenidas, ruas 

e parques que tivesse construído.  

O contrato com Salvador Costa chegou a ser firmado, mas foi desfeito em 1910. Diante 

da pressão da imprensa, o Conselho Municipal estaria inclinado a votar pela nulidade do 

contrato com a empresa pertencente a Salvador76, mas este acabou por desistir de efetivá-lo. 

Para este ato de Salvador, a Folha do Norte também deu a sua interpretação, garantindo que 

estando na iminência do contrato ser desfeito, Antônio Lemos teria negociado com o 

governador João Coelho a retirada de algumas cláusulas, para que fosse mantido. Obtendo 

uma resposta negativa do governador, o Intendente teria proposto a desistência de Salvador 

a fim de manter as aparências de homem poderoso na cidade. Proposta esta que João 
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Coelho teria aceitado, conforme destacou a Folha, ―por conveniência, por complacência ou 

simples tolerância77‖. Para não dar a Antônio Lemos o crédito de ter desistido de um 

negócio rentável em prol da população, o articulista do periódico questionava: 

 

Quem é que não vê que, só forçado pela dura realidade, é que o  sr. Lemos se 

resolveria a concorrer para a queda de um monopólio, no qual um dos 

partilhadores dos proventos era, segundo se dizia, seu filho? Como esconder e 

atenuar a brutalidade deste golpe desfechado no seu prestígio político, pela sua 

própria mão, para castigo maior da insânia?
78

 

 
 

Veremos, no momento oportuno, que esta não foi a única vez que Antônio Lemos 

fora acusado de colocar seu filho Pindobussú Lemos como sócio nas concessões que cedia, 

sem contudo constar o nome deste nos contratos. Escrevendo sobre o caso Salvador, meses 

depois da anulação do contrato, a Folha do Norte, usava a desistência deste negócio para 

convencer a população de que Antônio Lemos já não possuía o poder de outrora, supondo 

que ele era, naquele momento, apenas um homem ―desprendido de um andaime e que, no 

decurso da queda logra suster-se por um dedo, suportando por um esforço de excepção todo 

o peso do corpo79‖. Para a Folha, este ―dedo‖, que ainda sustentava Antônio Lemos no 

poder, eram as aparências que o Intendente mantinha no espaço público, para evitar que 

percebessem que ele já não era o todo poderoso da cidade. 

Ainda em 1910, a Folha do Norte trouxe ao público a denúncia de que a Intendência 

teria cedido ao engenheiro Felinto Santoro80um terreno que comunicava a Avenida Nazaré 

com a Avenida São Jerônimo, área central da cidade que estava inserida nas imediações do 

perímetro que seria explorado por Salvador Costa, muito valorizado por sua localização e 

pelas melhorias que estavam ocorrendo no local na época:  

Das várias imoralidades que, sob o nome geral de concessões e monopólios, 

tem andado a espalhar entre amigos, apaniguados e parentes, o sr. Antônio 

Lemos, cabe dos primeiros logares, ou um dos logares mais conspícuos, para 

dizer com ele, a  dádiva de mão beijada que, por sua ordem, o Cons elho 

Municipal faz ao senhor  Felinto Santoro do terreno que comunica a avenida 

Nazareth com a avenida São Jerônimo
81

.  
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A Folha denunciava, ainda, que a área em questão teria sido de propriedade privada da 

Companhia de Bonds Paraense, passando posteriormente a Pará Elétrica. No ato de firmar 

contrato entre a Pará Eléctrica e a Intendência para ―eletrificação dos rails urbanos‖, o 

intendente de Belém teria imposto como condição contratual a doação deste terreno para a 

Intendência, alegando ser esta área de interesse público. Mas, naquele momento, o 

articulista da Folha do Norte destacava que, contrariando todas as determinações legais: 

―cedia-se o terreno para se construir habitações apalaçadas, de aluguel naturalmente 

elevado, e destinadas, logicamente, a pessoas ricas, convertendo-se a arguida utilidade 

pública num arranjo indecente82‖.  

O projeto para a área em questão previa a construção de uma Vila com trinta e quatro 

prédios destinados ao aluguel. As casas comporiam uma avenida que seria coberta por 

vidro como a galeria ―Vittorio Emanuele‖ em Milão. Esta cobertura daria abrigo do sol e da 

chuva, ―permitindo também um centro de encontro às famílias circunvizinhas, além da 

possibilidade de comércio a qualquer hora do dia ou da noite83‖. A vila não foi construída, 

mas os desenhos e a planta foram publicados na revista carioca Fon-fon em 1891 (Figuras 9 

e 10). 

Figura 9: Planta da Vila Municipal. 

Fonte: Revista Fon-fon. Rio de Janeiro, 1911. 
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Figura 10: Desenhos das casas da Vila Municipal. 

Fonte: Revista Fon-fon. Rio de janeiro, 1911. 

 

A concessão para construir a Vila Municipal, assim como a feita a Salvador Costa, daria 

a Santoro o direito de desapropriar as casa vizinhas ao terreno concedido, mediante 

indenização ao dono do terreno desapropriado. Neste caso, Américo Salvador, proprietário 

de uma área próxima ao terreno, teve menos sorte. Apesar de ter entrado com requerimento 

pedindo a anulação do contrato de cessão, o Conselho Municipal de Belém votou contra a 

anulação. A Folha do Norte reagiu com protestos nas páginas do jornal, alegando ser 

inconstitucional o contrato, pois feria vários artigos da Constituição Federal vigente, 

relativos aos interesses públicos e a proteção da propriedade privada. A Folha recorreu até 

às constituições de outros países, como a Itália, Espanha e França, na tentativa de 
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demonstrar ser absurda tal concessão a um particular84. Afirmava ainda que: ―A obra de 

monopólios do Conselho de Belém assenta-se sobre a base da inconstitucionalidade85‖.  

Outras denúncias envolvendo as concessões foram feitas pelos lauristas. O contrato 

assinado entre o genro de Antônio Lemos, o engenheiro Joaquim Gonçalves Lalôr e a 

intendência para construir a rede geral de esgoto da cidade, foi alvo de severas críticas. A 

empresa que iria executar este serviço The Pará Improvements Company Limited foi 

registrada no dia 16 de fevereiro de 1907, no Ministério do Comércio, em Londres86. Antes 

disso, em 1906, foi constituído em Londres a The Amazônia Development Company 

Limited, sindicato com a finalidade de tratar dos interesses da Amazônia, especialmente do 

Pará, naquela cidade. No mesmo ano fora enviado a Belém o engenheiro Ernesto 

Brotherhood, a fim de iniciar os estudos preliminares para a instalação dos esgotos87. O 

contrato concedia a Lalôr o direito de explorar por cinquenta anos esta rede. A Folha do 

Norte acusava Antônio Lemos de prejudicar Mariano de Vasconcellos, representante de um 

sindicato inglês, para beneficiar Joaquim Lalôr. Acusavam o Intendente de ter armado as 

condições ideais para que seu genro vencesse a licitação: 

Concorrendo aquele serviço com o seu Mariano de Vasconcellos [...] organizou o 

sr. Lalôr a sua proposta, inscrevendo nela cláusulas que tinham apenas por fim 

armar ao efeito. Inferior, ainda assim, a daquele proponente, o sr. Lalôr fruiu, 

entretanto, a ventura de ver a sua perfilhada pelo Conselho que o seu sogro 

presidia. Contava o feliz profissional eliminar dela as clausula de difícil ou 

dispendiosa execução, até torna-la viavel pela simplicidade e assim foi, com 

efeito. A seguir, em cada reunião do Conselho foi realizando o seu pensamento 

de transformação gradual e systemática da sua proposta, para que a cedência da 

concessão ao Sindicato que a quisesse não encontrasse a extorval-a nenhuma 

dificuldade.  

[...] 

A mais de um Syndicato se tem proposto a transferência da concessão, mas as 

exigências de dinheiros afastam os que mais bem dispostos aparecem [...] Porque, 

segundo ouvimos, além da quantia porque se quer transferir esta, pleiteia-se 

também uma porcentagem de 50% sobre a renda dos  esgotos, o que tem tornado, 

sobretudo, inviável a transferência
88

.  

 
 

Mesmo a despeito das dificuldades, que a Folha noticiou existirem para efetivar a 

transferência desta concessão para outrem, em 1907 A Província do Pará anunciou que o 

engenheiro Lalôr iria transferi-la para a companhia inglesa The Municipality of Pará. Esta 
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transferência feria a primeira cláusula de concessão, onde era estabelecido que a permissão 

para construir os esgotos da cidade era intransferível89, mas, mesmo assim, foi autorizada 

pelo Intendente Municipal. Não havia na notícia detalhes sobre o acerto financeiro ou os 

motivos que levaram Joaquim Lalôr a transferir o negócio90. Antônio Lemos fora acusado 

de estabelecer contratos de concessão suspeitos com várias outras empresas.  

Ressalte-se que Antônio Lemos não estava inventando uma nova forma de urbanizar a 

cidade. Concessões e contratos com particulares faziam parte do processo de administração 

das cidades brasileiras desde o período colonial, quando já eram concedidos privilégios de 

concessões em obras públicas a particulares. Este procedimento administrativo continuou 

fazendo-se presente durante a Primeira República. Trabalhos de outros pesquisadores 

relatam a presença desta prática em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro91.   

Ainda sobre as denúncias, quando o assunto era denunciar os aliados de Antônio 

Lemos, por muito tempo, Francisco Bolonha foi o alvo preferido da Folha do Norte. Como 

a denúncia que dizia respeito à cobrança de impostos que, supostamente, Francisco 

Bolonha impunha a todos que comercializavam aves na cidade.  Segundo este jornal, 

baseado na vigésima cláusula do contrato de concessão, assinado por este engenheiro com a 

Intendência, ele colocava cobradores em vários pontos da cidade, a fim de arrecadar 120 

réis por cada ave, viva ou morta, que desembarcada em Belém, embora, a cláusula 

supracitada limitasse esta cobrança a aves que adentrassem no Mercado Municipal92. A 

vigésima cláusula do contrato em questão, a que a Folha do Norte referia-se, estipulava o 

seguinte:  

Fica pertencendo ao concessionário, engenheiro Francisco Bolonha, durante todo 

o prazo deste contrato, a importância do imposto de aves de quaisquer espécies, 

vivas ou mortas, entradas no Mercado Municipal, cuja cobrança será pelo mesmo 

concessionário efetuada
93

. 
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Alguns dias após denunciar a cobrança de impostos sobre aves fora do Mercado de 

Carne, a Folha anunciou o fim desta cobrança irregular, por meio da seguinte nota: ―O sr. 

Intendente mandou suspender ontem a taxa abusiva cobrada sobre as aves desembarcadas 

no Litoral, e que se destinava as algibeiras do sr. Bolonha e do sr. Pindobussú Lemos. O 

homem está de uma generosidade que espanta94‖. Mais uma vez, os lauristas afirmavam 

que o filho de Antônio Lemos era sócio de uma concessão, neste caso a do Mercado de 

carne, mas seu nome não constava no contrato. 

Antônio Lemos acabava por ceder às pressões dos lauristas, quando não havia meio de 

construir uma defesa. E a forma como Antônio Lemos e seus aliados políticos tomavam 

conta da cidade, ―prolongando seus tentáculos‖ para além do que lhes garantia o que estava 

determinado nos contratos firmados entre eles, fornecia aos lauristas uma rica fonte de 

argumentos contra a estada dele no cargo de Intendente de Belém. No caso do imposto das 

aves, o articulista da Folha no Norte aproveitou-se para demonstrar o abuso de poder 

presente nas atitudes dos aliados de Antônio Lemos:  

 

Diz claramente o contrato - Imposto de aves, vivas ou mortas entradas no 

Mercado Municipal; entretanto, o sr. Bolonha, tomando por mercado toda a 

cidade de Belém, colloca seus agentes cobradores por todo o litoral e nas estações 

de Belém e em S. Braz, da E. F. de São Braz, e por esses postos nenhuma ave 

passa sem que o seu portador pingue 120 réis por cada uma
95

. 
 

 

Já mencionei anteriormente que as denúncias de abuso de poder, por parte da 

Intendência de Belém, veiculadas na Folha do Norte, sempre insinuavam que o filho de 

Antônio Lemos era sócio das concessões que o seu pai concedia. E quando estas denúncias 

tinham Francisco Bolonha como alvo principal, invariavelmente, envolviam Pindobussú 

Lemos, filho de Antônio Lemos.  No início de janeiro de 1911, Pindobussú Lemos assumiu 

publicamente, em um artigo publicado por ele no jornal a Província do Pará, que era sócio 

de Francisco Bolonha na concessão dos quiosques. Nesta ocasião a Folha do Norte 

publicou uma longa matéria no intuito de reforçar o batido argumento de que Antônio 

Lemos usava seu cargo público apenas para favorecer aos seus.  Referindo às declarações 
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de Pindobussú Lemos na Província do Pará, o articulista da Folha do Norte ressaltava o 

seguinte:  

 

Das palavras do filho do sr. Antônio Lemos deprehendia-se muito bem a sua 

resolução de explorar esta valiosa qualidade, que lhe permitia compartilhar os 

benefícios pecuniários do monopólio de que o sr. Bolonha figurava como único 

concessionário
96

.  

 

 

Não tendo contra Pindobussú Lemos argumentos que provassem haver ilegalidade, 

quanto à sua participação em negócios que envolviam a Intendência - como encontrou e 

utilizou nos artigos sobre as concessões feitas a Felinto Santoro e a Salvador Ferreira Costa 

- a Folha do Norte buscou na moral, ou na falta dela, apoio para construir argumentos que 

depusessem contra Antônio Lemos. Para isto, transcreveu literalmente, o trecho da matéria 

onde Pindobussú Lemos assume a sociedade com Francisco Bolonha: 

 

Mal sabia o sr. Bolonha que lembrando-se de mim para este negócio (o dos 

Kioskes), cometia o mais horroroso de todos os crimes, pois é de lei que o filho 

do Intendente de Belém não pode absolutamente, associar-se a qualquer empresa, 

cuja a concessão seja dada pela comuna de seu progenitor e chefe
97

.  

 

 

O jornal segue sua argumentação, apoiando-se no fato de que o filho do Intendente, 

mesmo acreditando que havia impeditivos legais para a sua associação ao negócio cedido a 

Francisco Bolonha, teria concretizado a sociedade, demonstrando sua suposta imoralidade 

de caráter. Referindo-se ao trecho transcrito acima, a Folha do Norte, posicionava-se da 

seguinte maneira: 

 

Isto seria suficiente para provar o fundo móvel do caráter de quem subscreveu 

este período, achando moralidade e naturalidade na sua partilha dos privilégios, 

pois não consta de lei a proibição que veda ao filho do Intendente de gozar dos 

monopólios concedidos por seu pae. Mas não é nosso intuito analysar a defesa do 

sr. Pindobussú. A ninguém deixou de causar repugnância, no devido tempo, 

semelhante critério
98

.  
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Como não havia ilegalidade no fato, pois na época a lei não considerava nepotismo este 

tipo de favorecimento, os lauristas buscaram mostrar que o filho de Antônio Lemos era um 

mau caráter. A esta altura do desenrolar da história, Francisco Bolonha já havia deixado de 

ser o alvo principal da Folha do Norte. Bolonha aparecia apenas como coadjuvante, quase 

uma vítima de Pindobussú Lemos, já que o periódico parece ter julgado mais interessante 

direcionar os seus ataques aos parentes de Antônio Lemos. A partir do momento em que foi 

descoberto que Pindobussú era sócio do Bolonha, sempre que se falava das concessões 

Bolonha, colocava-se o filho do Intendente como o mentor das ações. Por outro lado, 

Bolonha deixou de responder nos jornais às provocações da Folha do Norte, tarefa que 

passou a ser exercida por Pindobussú Lemos.  Mudavam, portanto, os alvos a serem 

atingidos, mas o objetivo final continuava o mesmo: retirar Antônio Lemos do poder. 

As acusações tinham como objetivo principal comprovar que Antônio Lemos se 

utilizava do cargo que ocupava para enriquecer e que seu filho Pindobussú Lemos era o 

membro da família que viabilizava os lucros com os negócios escusos. Mas pela falta de 

impeditivos legais que condenassem Antônio Lemos, por contratar parentes e amigos para 

executarem obras na cidade, os lauristas só podiam, de fato, utilizar contra Antônio Lemos 

acusações de cunho moral. Pois, só após a queda deste intendente conseguiram provar, por 

meio dos livros caixas da Intendência, que havia dinheiro dado como empregado em obras 

sem uso comprovado. 

É importante ressaltar que compreender as ações da Folha do Norte como parte da 

disputa politica estabelecida no estado do Pará durante a Primeira República é mais 

importante que definir a veracidade das acusações de abuso de poder contra o Intendente 

Municipal.  Antônio Lemos estava no poder há quase 14 anos, sendo eleito e reeleito por 

várias vezes consecutivas e caminhava para mais um provável mandato, já que não havia 

limitação do número de vezes que um político poderia ocupar o cargo de Intendente 

Municipal. Antônio Lemos não sofria derrota nas eleições desde que assumira este cargo 

em 1897. Durante grande parte desse tempo, estabeleceu parceria política com Augusto 

Montenegro, eleito governador do estado em 1901. Mesmo a Constituição do Estado do 

Pará não permitindo a reeleição do governador, Antônio Lemos convocou um Congresso 

do Partido Republicano, objetivando propor uma emenda que alterasse esta determinação. 
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A emenda foi posteriormente submetida e aprovada no Congresso Legislativo. Augusto 

Montenegro candidatou-se em 1905 e venceu as eleições99.  

O detalhe é que, em 1900, Antônio Lemos, mesmo após ter promovido um banquete em 

1898 lançando a candidatura de Justo Chermont, resolveu apoiar Augusto Montenegro para 

governador do Pará pelo PRP. Como já mencionado, Lauro Sodré lançou Justo Chermont 

pelo PRF e perdeu. Com a reeleição de Montenegro, o PRP fazia uma aliança de vários 

anos de poder de 1901 a 1909. O grupo de Lauro Sodré, congregado no PRF, sentia-se 

preterido em sua própria casa e não descansou enquanto não conseguiu desbancar Antônio 

Lemos do poder. Contudo, Antônio Lemos cercou-se de aliados e cabia aos lauristas 

derrubarem um grupo político, não apenas o seu líder.  

Entendo que as ações de Antônio Lemos para urbanizar a cidade, estavam assentadas na 

politica da dádiva e da retribuição100. Sendo uma política de reciprocidade, a dádiva remete 

à retribuição. Portanto, os correligionários de Antônio Lemos retribuíam os benefícios 

recebidos com fidelidade política, acertos financeiros extra contratos e com gentilezas 

sociais. Enquanto durou a ―era Lemos‖, no dia 17 de dezembro estabelecia-se na cidade 

uma romaria de gratidão a este chefe político.  Todos que estavam, ou queriam estar sob 

suas dádivas, sabiam que tinham obrigação de reverenciá-lo em seu natalício. Desde as 

cinco horas da manhã, sua casa era visitada pelos que firmavam com ele o pacto de 

reciprocidade política e/ou econômica. Banquetes eram oferecidos e, invariavelmente, 

noticiava-se em seu jornal, A província do Pará, a lista de pessoas que o visitaram, assim 

como os presentes mais relevantes oferecidos a ele101. Ao conceder ―favores‖ aos seus, 

Lemos os deixava cientes de que seu ato os obrigava a uma retribuição. Urbanizando a 

cidade por meio da dádiva de monopólios a médicos, engenheiros, advogados e capitalistas 

em geral, o Intendente Municipal, mais que criava uma política de cessão de monopólios, 

garantia a manutenção do seu poder e ganhos financeiros. 
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A narrativa apresentada neste tópico centrou-se quase que exclusivamente nas 

denúncias apresentadas no jornal Folha do Norte contra Antônio Lemos, objetivando 

facilitar a compreensão do leitor sobre como este periódico construiu sua argumentação a 

fim de desmoralizar o Intendente diante da opinião pública da cidade. Não era raro que 

fossem utilizados periódicos como espaço de convencimento político da população durante 

o século XIX e as primeiras décadas do século XX. Mesmo que uma parcela significativa 

da população fosse analfabeta, as notícias estampadas no jornal ―corriam de boca em boca‖, 

deixando todos a par das últimas novidades sobre a cidade. A maneira como a Folha do 

Norte envolveu certos setores da sociedade conduziu esta disputa política a um desfecho 

violento, mas em nada estranho a história política da cidade de Belém, pois como veremos, 

teve feições de uma nova Cabanagem102.  

Antônio Lemos acabou por renunciar ao cargo de Intendente em meados de 1911, mas 

antes do desfecho deste caso, os dois lados desta disputa buscaram conquistar aliados, 

extrapolando os limites geográficos do estado do Pará, chegando à capital do país, por meio 

de matérias publicadas, por um lado e outro, nos jornais: O Paíz, Jornal do Commércio e 

Gazeta da Tarde103 e O Malho104. Os lauristas não venceram os lemistas sozinhos. 

Veremos adiante que outras parcelas da população posicionaram-se contra Antônio Lemos, 

expulsando-o, literalmente, da cidade em 1912. A política higienista de Antônio Lemos que 

obrigava os comerciantes a obterem certos aparatos para venderem seus produtos e as 

concessões feitas a particulares para explorar o comércio da cidade, tiveram papel 
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fundamental na queda de Antônio Lemos. É este processo de envolvimento de outros 

sujeitos nesta disputa que analisarei a partir de agora.  

 

 

1.3- Que saia o intruso - quem tem medo da Cabanagem? 

 

Os portugueses compunham o grupo mais numeroso a ocupar-se do comércio no Pará 

durante a Primeira República105. Eles eram a maioria neste ramo, pelo menos, desde 

meados do século XIX, quando Belém começava a despontar como a principal praça 

comercial da Capitania do Grão Pará. No período áureo da borracha, economia que 

sustentou a modernização da cidade de Belém de meados do século XIX as primeiras 

décadas do século XX, os imigrantes oriundos de Portugal inseriram-se no sistema de 

aviamento106, fundaram várias firmas que contribuíram para que a riqueza provinda dos 

seringais circulasse107. Estes comerciantes se rebelaram contra Antônio Lemos em 1911, 

por estarem descontentes com as altas taxações impingidas pela Intendência sobre as suas 

mercadorias. Outra motivação para a rebelião foi a imposição para que comprassem, em 

regime de monopólio, produtos que tinham como fins gerar lucros para o detentor da 

concessão que fornecia os produtos, padronizar esteticamente os aparatos de venda e 

garantir a salubridade nos mercados e feiras da cidade108. 
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Antes desta insurreição, os opositores de Antônio Lemos buscaram o apoio dos 

comerciantes contra o governo deste Intendente, encorajando-os constantemente a rebelar-

se contra a política de modernização implementada em Belém.  A palavra monopólio 

aparecia diariamente estampada nas páginas dos jornais, assim como, os pedidos de quebra 

destes monopólios, sempre sob a argumentação de prejuízo ao erário público e ao lucro do 

comércio local.  

A Folha do Norte, reconhecendo nos comerciantes portugueses possíveis aliados contra 

o Intendente Municipal de Belém, aproveitou-se de um artigo publicado pel‘A Província do 

Pará, onde Antônio Lemos falava contra os portugueses, para organizar uma campanha no 

intuito de convencê-los de que o Intendente considerava-os personae non gratae na cidade. 

A campanha foi iniciada deste modo: 

 

Assumpto de caráter inadiável não nos permitiram, que, há mais tempo, 

pudéssemos tomar em consideração um estúpido ataque feito pela Província, há 

poucos dias, ao carácter, a honra, a dignidade da respeitável Colônia Portuguesa 

que coopera conosco pela grandeza da nossa terra
109

.  

 

 

No artigo, a Folha assumiu o papel de defensora da colônia portuguesa, destacando a 

importância que esta colônia teria tido para o desenvolvimento social e econômico do 

estado do Pará. Em determinado momento, como que para garantir que todos leriam os 

escritos d‘A Província do Pará, o articulista transcreveu na íntegra a matéria deste jornal, 

deixando claro o suposto desrespeito aos portugueses.  O conteúdo do artigo era o seguinte: 

 

Imaginem como eles passam mal nesta terra. Chegam, em geral, armados das 

melhores intenções para trabalhar, por isto. Metem-se no comércio. Mercúrio 

bafeja-os, enricam da noite para o dia. D‘antes, enquanto laboravam pelo pecúlio, 

a terra parecia-lhes razoável. Hoje que podem ter as malas prontas a qualquer 

hora e que dispõem de gordas cadernetas bancárias – isto é uma miséria! Ouvem-

se, de quando em quando, criticas acerbas, conceitos desamoráveis, ataques 

virulentos a terra das patacas. O leite? Uma infecção.  A carne? Um Horror! O 

pão? Uma torpeza. A casa? Uma imundice. Nada presta.  Nada Serve. Nada 

conforta. Morre-se de fome, morre-se de tédio, morre-se de inanição. E suas 

excelências tufando as bochechas, fazendo tilintar as chaves dos cofres fortes, 

suspiram por melhores poisos, e consideram com fina e sagas filosofia – que esta 

vida aqui não chega a netos. Mas, se é que suas excelências assim se expressam 

contra a cidade, contra a gente, contra as administrações, contra as leis, contra o 

clima, contra todos os phenomemos naturaes e sociais, não será mais razoável, 

mais justo, mais digno que suas excelências se mudassem uma vez que estão 

incomodados? Excusava de andarem a dizer mal da terra, enchendo os botequins, 
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os bonds, as ruas deste azado e systemático baforejar de calunias e da 

ingratidão
110

.  

 

Tanto A Província do Pará, quanto a Folha do Norte, utilizavam-se dos mesmos 

argumentos para convencer os seus leitores sobre quem era o intruso que deveria ser 

expulso da cidade. O arremate do artigo da Folha do Norte dizia: 

 

 

Porque há de A província expulsa-los? Não são eles que enxovalham o nosso 

crédito e deprimem o nível da nossa cultura, senão aqueles impatrióticos 

brasileiros que se apossaram do poder para cavar a fortuna. A ter de sahir alguém, 

saia o sr. Intendente de Belém, a quem a opinião execra e  a sociedade aponta 

como um criminoso. Saia o sr. Antônio Lemos, para o qual todos nós olhamos 

como a um intruso, rolando a sua face intrépida através da cidade, onde até as 

pedras da rua e os postes da iluminação parecem gritar: - Saia! Saia! Saia!
111

 

 

 

Durante grande parte da disputa politica entre Lauro Sodré e Antônio Lemos, os 

redatores da Folha do Norte, ao tecerem críticas ao governo de Antônio Lemos, deixavam 

claro a quem eram dirigidas suas críticas, nomeando cada indivíduo que julgavam estar se 

beneficiando do erário público. Os articulistas d‘A Província do Pará, sempre que falavam 

contra a Folha do Norte, em geral, tratavam os integrantes deste jornal como um grupo. A 

partir deste momento, como que ao reconhecer que a Folha do Norte estava tentando 

integrar ao seu grupo os comerciantes portugueses, talvez para quebrar a ideia da unidade 

do grupo, os lemistas passaram a nomear os redatores da Folha do Norte, referindo-se a 

eles, em alguns momentos, inclusive pela alcunha de lauristas, ou seja, Antônio Lemos 

talvez buscasse construir para os articulistas da Folha do Norte uma imagem pública menos 

nobre, representando-os como ―paus mandados‖ de Lauro Sodré. Lemos, pondo-se no papel 

de vítima de perseguição política, declarava: ―não há indivíduo nesta terra, com o hábito de 

leitura de jornais a quem sejam desconhecidos os processos de ataque da folha laurista112‖. 

Quanto ao ataque feito por Antônio Lemos à colônia portuguesa, para corrigir o erro de 

estratégia cometido, os lemistas buscaram sua defesa na nomenclatura dada pela Folha do 

Norte aos nacionais de Portugal:  

 

Sem embargo, os seus redatores, como o sr. Firmo Braga, calcam aos pés da 

Colônia, chegando aquelle a proferir, em detrimento dela, a célebre palavra 
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PORTUGUEZADA, que bem trahe o sentimento e as convicções do seus 

comparsas da Folha do Norte
113

. 

 

 

Os lemistas pediam atenção ao tratamento desrespeitoso que a Folha do Norte 

empregava aos nacionais de Portugal: 
 

 
Reparem bem como ella noticia fatos que se relacionam com cidadãos lusos de 

humilde classe. Se um deles é preso, escreve a sarna: foi preso etc. e tal, o 

PORTUGUEZ fulano. Se um homem sofre um desastre, lá vem a perversa: - Caiu 

de um andaime o PORTUGUEZ tal. A insistência e a secura do exclusivo 

patronímico exprimem clarissimamente a vontade de maltratar, de ferir os 

cidadãos da jovem República irmã
114

. 

 

 

No artigo seguinte, os lemistas pediam atenção para a mudança de tratamento da Folha 

do Norte em relação aos portugueses, ocasionadas pelas críticas feitas por eles: 

 

 

Pois mudaram, mudaram de rumo os da Folha! Se não, vejam agora: A 21 do 

cadente, na primeira página, sob o título CREADO INFIEL, estampou a volúvel 

gazeta uma notícia que começa assim: Há dois meses, mais ou menos, que a 

viúva Camelier tomou a seu serviço o PORTUGUEZ Antônio Cavada, etc. 

Pois Ontem (dois dias após a nossa crítica) ella virou a casaca desta deplorável 

maneira: ―na edição da Folha de 21 do corrente, noticiamos que o individuo 

Antônio Cavada, etc.‖  E mais a abaixo: o seu nome todo verdadeiro é Antônio 

Domingos dos Santos Cavada, SENDO DE NACIONALIDADE 

PORTUGUEZA. Emendou a mão tardiamente a bruxa
115

.  

 

O argumento lemista calcava-se na ideia de que mesmo a Folha do Norte tentando 

nacionalizar o agente da sua atenção, o modo pejorativo como ela o tratava não eliminava a 

falta de respeito. Apontavam, ainda, o caráter pouco confiável dos lauristas, sublinhando 

que se comportavam de forma volúvel, mudando de comportamento por conveniência da 

ocasião. Buscando uma matéria publicada pela Folha do Norte, concluía A Província que 

os lauristas eram, na verdade, aversivos a qualquer estrangeiro: 

Os nacionais que costumam aqui aportar da Parahyba e cafundós, não vêm 

trabalhar, por isto, que pouco ou nada lhes importa que progrida ou retroceda, não 

pedem a Mercúrio objeto que possa fazer incidir a sua atividade; ATIRAM-SE 

DE PREFERÊNCIA AO SABUGUISMO, pescando nas águas turvas do 

partidarismo o alimento com que engordam
116

. 
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 Os lemistas ressaltavam que para os lauristas, qualquer um que não fosse natural do 

Pará era visto como inimigo, embutindo neste argumento uma defesa a Antônio Lemos, 

maranhense que emigrou para o Pará na segunda metade do XIX. Percebendo, talvez, a 

intenção da gazeta lemista, a Folha do Norte se apressou em esclarecer que os nacionais 

que queria distantes ―são os maranhenses como Antônio Lemos‖ e em mostrar que a 

declaração havia sido recortada para a conveniência d‘A Província, tendo sido subtraído 

dela o seguinte trecho:  

 

E se há muitos deles e não são, felizmente, poucos- que se impõem a nossa 

estima e ao nosso reconhecimento, outros achincalham-se a tal ponto que só 

merecem o desprezo público, por  virem engrossar a corte de adoradores 

perniciosos que homenageiam o sr. Antônio Lemos, são tão nocivos a nossa terra 

como este e devem, por isto, ser postos a andar
117

. 

 

 

Ressalte-se que estes artigos foram escritos nos dois primeiros meses de 1911. Cerca de 

quatro meses os separavam da futura renúncia de Antônio Lemos ao cargo de Intendente e 

neste momento incendiava-se a briga política entre lauristas e lemistas. Se em algum 

momento houve regras neste jogo político, a esta altura parecia que elas já haviam sido 

abolidas. De ambos os lados, reviravam-se os números anteriores dos jornais opositores 

buscando qualquer detalhe que se pudessem usar contra o outro. Não importavam os 

argumentos: parecia ser mais relevante conseguir que possíveis aliados se sentissem 

pertencentes à causa laurista ou lemista. Nas palavras dos lemistas, sobre as estratégias dos 

seus opositores para manchar a sua imagem diante da cidade: ―de picareta em punho, 

pronta para os trabalhos penosos da exumação aos números atrasados desta folha [...] E a 

certeza, de que, nesse rumo, nada tem a alegar contra nós, é que foi manusear as coletâneas 

de passadas edições d‘O Jornal118”. 

Uma questão a ser esclarecida é que, a corte feita pelos lauristas aos portugueses na 

tentativa de torna-los aliados, assim como os ataques lemista a esta colônia, possuem uma 

ligação com a participação dos portugueses na história do estado do Pará.  Havia uma 

questão nacionalista ou ―patriótica‖, como definiram a Folha do Norte e A Província do 

Pará, não resolvida entre os naturais do Pará e os nascidos em Portugal, ligada ainda à 
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Cabanagem, ocorrida em 1835. Este movimento, em certa medida, elegeu como inimigo 

dos paraenses o de fora, que em 1835 foi identificado como o português119. A Folha do 

Norte e A Província do Pará apossaram-se da memória sobre este evento na tentativa de 

mostrar à população, quão perigoso poderia ser dar liberdade de ação para pessoas que não 

eram naturais do Estado. Como veremos, a diferença no argumento usado por eles estava na 

concepção de estrangeiro apresentada.    

 A destituição de Antônio Lemos do poder começou a ser efetivada a partir de uma 

revolta popular que provocou o incêndio de vários quiosques da Concessão Bolonha em 

1911. Na ocasião, o filho do Intendente, Pindobussú Lemos, publicou n‘A Província do 

Pará um artigo avisando que dentro de alguns dias recolocaria os quiosques nos mesmos 

lugares. Os lauristas reagiram a esta informação afirmando que Pindobussú praticava esta 

audácia, fiando-se na índole morigerada dos habitantes da cidade120. Na mesma matéria, o 

articulista da Folha advertiu ao chefe de policia, Pires dos Reis, que teria declarado em 

outro momento serem necessários apenas dez soldados para abafar qualquer revolução no 

Pará: ―Isto mostra apenas, que sua excelência não conhece os nossos movimentos 

populares, onde há exemplos extraordinários de heroicidade. Para não citar, senão um dos 

mais famosos, lembramos o que ficou conhecido pela denominação de Cabanada121.‖ Em 

seguida, o redator desenvolveu uma extensa explicação do que teria sido a Cabanagem, 

conforme a narrativa do Barão de Guajará em seus ―Motins Políticos122‖. O arremate deste 

artigo soava como uma ameaça:  
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 A lusofobia não foi uma característica apenas da Cabanagem. Durante todo o século XIX ela transparece 

continuamente no discurso da imprensa e nas revoluções dos ―praieiros‖ da corte e Pernambuco. Ver: DIAS, 

2005, p. 31.  
120

 Provocações ao Povo.  Folha do Norte.17 jan. 1911. 
121

 Provocações ao Povo.  Folha do Norte. 17 jan. 1911. 
122

 Domingos Antônio Raiol, o Barão do Guajará, foi um intelectual e político do Norte do Brasil. Filho de 

Pedro Antônio Raiol e D. Archangela Raiol, nasceu na cidade de Vigia, em 04 de março de 1830, estudou no 

Liceu Paraense e formou-se Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1854, pela Faculdade de Direito de 

Recife. Foi um dos principais líderes do Partido Liberal no Pará, tornando -se, por indicação imperial, 

presidente das províncias de Alagoas (1882), Ceará (1882) e São Paulo (1883). Faleceu em Belém no ano de 

1912. A obra Motins Políticos ou História dos Principais Acontecimentos Políticos na Província do Pará 

desde o ano de 1821 até 1835, que trata da Cabanagem, foi publicada em 5 volumes . O 1º foi publicado no 

Rio de Janeiro, em 1865. O 2º em São Luiz do Maranhão em 1868. O 3º no Rio de janeiro, em 1883. O 4º no 

Rio de Janeiro, em 1884. O 5º volume foi publicado no Pará, em 1890. Ver: LIMA, Luciano Demetrius 

Barbosa. OS MOTINS POLÍTICOS DE UM ILUSTRADO LIBERAL: História, memória e narrativa na 

Amazônia em fins do século XIX. Dissertação defendida no Programa de Pós -Graduação em História Social 

da Amazônia. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará.  2010.   



 
 

52 
 

A coragem do povo não embaraça o sacrifício da existência, quando aquece a 

febre alta da lucta. É por isso que consideramos um cartel de desafio insensato 

restabelecer o monopólio que acendeu o ânimo popular. [...] Não desejamos que a 

nossa profecia se realize, mas, decididamente, o procurador do sr. Bolonha brinca 

com fogo
123

. 

 

Dia 6 de janeiro de 1911, A Província do Pará trazia na sua página de abertura a 

seguinte notícia: ―Somos informados da breve circulação de um periódico que se 

denominará O Cabano124‖. A Folha do Norte apressou-se em dar a sua interpretação sobre 

a suposta intencionalidade dos lemistas ao publicarem esta informação, acusando-os de 

terem plantado tal noticia: ―Visava-se, diretamente, a briosa Colônia Portugueza. A ofensa 

ia feri-la em cheio no peito e não fora para outro fim que se a forjara125‖. 

Garantiam os lauristas que, naquele momento, Antônio Lemos tinha seus sonhos 

aterrorizados pelo medo de uma nova Cabanagem, pois, na leitura destes, sendo o 

Intendente: ―Reo de tantos crimes, ele sabe que uma reação daquele gênero não viria buscar 

entre os oprimidos as vitimas das reivindicações que projetasse. Dahi os seus pavores126‖. 

Contudo, afirmavam os lauristas que o Intendente experimentava sentimentos antagônicos 

em relação à Cabanagem, pois se agora demonstrava temor, dias antes havia publicado em 

seu jornal uma matéria com o objetivo de lembrar a todos que, exatamente naquele dia, 7 de 

janeiro, em 1835, os Cabanos haviam adentrado na cidade e destituído do poder um 

governo que eles não julgavam legítimo.  

Assegurava a Folha do Norte que a mão de Antônio Lemos ―desempoeirava do limbo‖ 

o aniversário da Cabanagem, visando ameaçar o governador João Coelho. Fundamentava 

esta hipótese, dizendo que a matéria d‘A Província, ao dar conta dos motivos que levaram a 

aclamação de Félix Malcher, primeiro presidente cabano, sublinhava a seguinte frase: ―por 

falecimento do ex-presidente, a quem já estavam cansados de sofrer, por causa da 

prepotência e arbitrariedade127‖.  Os articulistas da Folha viam neste ato o intuito de 

Antônio Lemos em lembrar a todos por que Bernardo Lobo de Sousa, governador do Pará, 

e José Joaquim da Silva Santiago, comandante das armas, teriam sido assassinados durante 

o levante cabano. Advertindo Antônio Lemos de que ele não conhecia a história paraense, 
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ressaltavam que as autoridades provinciais não eram ―dominadores estrangeiros disfarçados 

de autoridades nacionais‖, como eles tentavam forjar, acrescentando que, ―o presidente da 

Província Dr. Bernardo Lobo de Souza, deputado geral, e o comandante das armas José 

Joaquim da Silva Santiago [...], eram autoridades legitimamente nomeadas pelo poder 

competente e brasileiros natos128‖. Alertavam ainda, que havia um aviso subliminar ―na 

glosa dos jornais lemistas‖ para João Coelho e, ironicamente, faziam a leitura das 

entrelinhas:  

 

O pensamento do chefe do Partido Republicano podia ser assim expresso, 

dirigindo-se ao senhor João Coelho: - Olhe a lição dos precedentes! É para que os 

tenham vivos na memória que recordo a entrada dos Cabanos na cidade. Eu 

também posso organizar uma Cabanagem, com pessoal arrebanhado no Xingú e 

noutras localidades, desembarcar na capital, cerca-lo e obriga-lo a entregar-me o 

governo, se não quiser morrer como sucedeu ao presidente da Província, em 7 de 

janeiro de 1835...
129

 

 

Os jornais A Folha do Norte e A Província do Pará, agora assumidamente laurista e 

lemista respectivamente, manipulavam as palavras veiculadas pelos seus opositores, 

transformando o dito, acrescentando o não dito. Quando o jornal lemista publicou uma 

matéria colocando os portugueses como estrangeiros inimigos dos brasileiros, 

demonstrando que um jornalista português, chamado Ivo Josué, estava utilizando as 

páginas da Folha do Norte para exaltar a Cabanagem, os lauristas transformaram o 

parágrafo abaixo:  

 

Atente o público para a irrecusável documentação da imensa vilania. Ivo Josué, 

tido geralmente por portuguez, transformado em jornalista graças ao convívio nas 

rodas intelectuais do sr. Cypriano Santos, que simultaneamente lhe aumentou, por 

empréstimo, as audácias e as orelhas, interpeliu leoninamente a afronta, dos 

dominadores estrangeiros disfarçados de autoridades nacionais, e fez dum 

ímpeto, como uma tempestade de fogo e de sangue, a epopeia rubra, sinistra, mas 

patriótica da Cabanagem
130

. 

 

Na releitura da Folha do norte, este parágrafo transformou-se em: 

 

Não, não pode ser covarde o povo que, após a Independência, sentindo que 

remanesciam nos opressores os instintos humanos do ominoso passado 

colonial, repeliu leoninamente a afronta dos dominadores estrangeiros, 

disfarçados de autoridades nacionais , e fez dum ímpeto, como uma tempestade de 
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fogo e de sangue, a epopeia rubra, sinistra, mas patriótica da Cabanagem
131

.(grifo 

meu). 

 

Enquanto os lauristas acusavam os lemistas de conclamarem a Cabanagem para 

destituir João Coelho do poder, nas páginas d‘A Província do Pará, o assunto era o mesmo, 

mas os argumentos formulados incriminavam outros ―réus‖. Os lemistas defendiam-se, 

lembrando a população:  

 

Em 30 de dezembro último, ao findar o artigo uma ―Califórnia urbana‖, a Folha 

do Norte publicou textualmente: ―Precisamos acrescentar alguma coisa? Sim, 

para apelar para A DIGNIDADE DOS CABOCLOS QUE FIZERAM A 

CABANAGEM‖
 132

. 

 

E em outro momento preveniam os lemistas: 

 

Ouvi bem: a Folha quer a Cabanagem. Depois de haver descaradamente negado 

que lhe solicitasse, depois de nos haver apontado à opinião como saudoso e 

desejoso da volta em nossos dias, desse funesto fruto do caudilhismo politico [...] 

exora a Cabanagem que ressurja e o povo que a realize [...] O sr. Firmo Braga 

esta desvairado pela ambição do poder, e não olha meios para alcançar. Palpita-

lhe que os Cabanos modernos lh‘o dariam e não avilta querer ser governo, querer 

ser poderoso, e ser gente, subindo por entre corpos mutilados e exclamações de 

desespero.  

Assim, quando a cabanagem estourasse, em diferentes sítios, conduzida pelos 

malfeitores que a Folha do Norte cometeria ou cometerá a tarefa das eliminações 

em massa, e dos latrocínios, e dos incêndios, e da pilhagem geral, o rumo daquele 

órgão dementado seria o único a seguir pelos numerosos mutilados da honra que 

são as suas vítimas de tantos anos
133

. 

 

 

Em determinado momento, indagou A Província: ―Quem começou? Quem por primeiro 

apelou para aos Cabanos? A Folha do Norte! E agora treme, assusta-se, tem ameaças de 

delíquio. Pois aguente-se134.‖ Lauristas e lemistas negavam que incentivavam uma nova 

revolta Cabana, colocando um sobre o outro a responsabilidade por tal ato. Contudo, 

nenhum dos lados deixava de evocar a memória histórica da Cabanagem, como forma de 

ameaça velada, aludindo ao aprendizado violento que esta rebelião teria legado a história 

nortista, deixando sempre claro qual seria o destino de quem se pusesse no caminho – a 

morte ou a deposição.  
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Para a Folha do Norte, a ―Cabanagem moderna‖, como a nominaram em 1911, deveria 

ter na essência o mesmo objetivo, expulsar o de fora, o intruso. Mas neste momento da 

história paraense, os lauristas naturalizaram os portugueses, dando a eles o benefício de 

serem oriundos do que eles chamavam de nação irmã. O de fora, o intruso, era Antônio 

Lemos e, de certa forma, os lauristas tentavam vender a colônia portuguesa a ideia de que 

este era o momento dela provar que reconhecia no Brasil a sua pátria.   

Os ataques lemistas assumiam a forma de defensiva e, sempre que possível, 

sublinhavam que os portugueses que ocupavam o comércio local se rebelavam contra a 

administração de Antônio Lemos por pura perseguição política porque, conhecedores da 

história de Portugal, asseguravam que conceder a particulares o direito de explorar certas 

áreas da cidade, nada teria de estranho para o povo português. Nas palavras lemistas: 

 

Bem compreendem eles que em Portugal, onde aliás, o monopólio é um dos 

elementos primordiais da vida financeira da nação, não há, nem nunca houve 

brasileiro algum que se atrevesse a engrossar qualquer espécie de vandalismo, 

mascarado de protesto, contra execução de dispositivos legais da terra. O Brasil é 

talvez o único país do mundo culto onde o estrangeiro usa e abusa das regalias 

que lhe conferem as nossas leis, exorbitando e abusando ao ponto de atacar a 

propriedade alheia, desrespeitar o principio da autoridade e praticar 

inconveniências que nunca lhe passou pela cabeça praticar na obscura aldeia de 

sua proveniência
135

.   

 

Ao colocar a Colônia Portuguesa no centro das disputas políticas que estavam 

alimentando, lauristas e lemistas visavam arrematar aliados. As acusações mútuas 

materializaram-se nas ruas da cidade quando os comerciantes se rebelaram contra a 

Intendência Municipal, iniciando o processo de renúncia de Antônio Lemos ao poder. 

Durante processos mais recentes da história do Pará, vários políticos apropriaram-se da 

memória sobre a Cabanagem, positivando-a como o símbolo de ―ação popular de massa, de 

mudança e de movimentos sociais136‖. Mas durante a Primeira República a memória da 
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Cabanagem veio à tona como um preconizador de dias sombrios para a cidade, pois, em 

qualquer das perspectivas (laurista ou lemista), alertava-se aos naturais do Pará que não se 

podia deixar o Estado nas mãos de pessoas que aqui não haviam nascido. Havia um forte 

ressentimento com o suposto desprezo do restante do país para com a região Norte, apesar 

da sua importância econômica para o Brasil naquele momento. Isto fortalecia e alimentava 

o sentimento regionalista.  

O apoio e a oposição popular desempenhou papel fundamental no processo que levou a 

renuncia de Antônio Lemos, embora mais como uma espécie de ataque público. Mesmo 

que eu tenha optado por discutir a participação de políticos na queda de Antônio Lemos em 

um tópico posterior a este, é importante mencionar que os seus biógrafos consideram que 

foi quando Virgílio de Mendonça, que se tornaria o primeiro intendente depois de Lemos, 

ousou desafiá-lo diante do Conselho Municipal em 1910, votando contra mais uma de suas 

concessões, que iniciou, de fato, o período de declínio politico para o Intendente. Esta 

atitude teria encorajado outros membros do Conselho Municipal, órgão indispensável para 

a administração do município, pois era o que sancionava as ações do Intendente, a votarem 

contra os interesses políticos de Antônio Lemos137.  

A ideia de uma nova Revolução Cabana preconizou a perturbação social ocorrida na 

cidade em 1912, pois, sem muita dificuldade, poderia esta perturbação ser associada à 

―Cabanagem moderna‖ reivindicada pela Folha do Norte. Ocorrida por conta das pressões 

e do apoio dos lauristas, provocando o enfraquecimento político e a cisão do Partido 

Republicano Paraense, esta insurreição popular fez parte dos desdobramentos do processo 

de disputa pelo poder que envolveu lauristas e lemistas durante a Primeira República no 

Pará. Mas antes que fosse afastada, definitivamente, a possibilidade de um retorno do 

―velho Lemos‖, alcunha adotada pela Folha do Norte a partir de 1911 para sugerir que ele 

estava à beira da morte, houve o desencadear de um longo processo envolvendo a disputa 
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em Aldeia cabana, nasceu um bairro, com ruas e avenidas que homenageavam o movimento e seus heróis 

populares.‖ RICCI, 2013, p. 29. Ver, também: MÈDICE, Mário. O povo cabano no poder: memória, cultura 

e imprensa em Belém - PA (1982-2001). Dissertação defendida no Departamento de História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), 2004. 
137
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Belém, Livraria Escolar. 1913; BORGES, Ricardo. Vultos notáveis do Pará. Belém: CEJUP, 1986. 
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pelo espaço urbano. Como veremos a partir de agora, o espaço da cidade foi disputado 

ferrenhamente, extrapolando as estratégias de convencimento utilizadas pelos jornais.  

Veremos como estas disputas por colocação política, resultaram em fogo, agressões físicas 

e morte.  

 

1.4 – A destituição de um chefe 

 

Os protestos ocorridos contra Antônio Lemos em 1911 tiveram como alvo principal os 

quiosques da concessão Bolonha. É importante que se esclareça que o contrato dos 

quiosques foi um dos mais contestado pelos opositores políticos deste Intendente.  Os 

articulistas da Folha do Norte publicavam constantemente artigos onde propalavam a ideia 

de que, estes quiosques eram nocivos para o comércio local, por estarem espalhados por um 

espaço amplo e central da cidade, por serem isentos de impostos, por terem permissão para 

funcionar durante a noite, aos finais de semana e feriados, direito que era vedado aos outros 

comerciantes. Estes argumentos eram usados para convencer o povo de que o Intendente 

Municipal abusava do seu poder para fatiar a cidade entre seus amigos e familiares, 

principalmente, como já mencionado, depois que foi descoberto que o filho de Antônio 

Lemos, Pindobussú Lemos, era sócio de Francisco Bolonha nesta concessão, embora o seu 

nome não constasse no contrato.  

A concessão dos quiosques era originária de um contrato assinado entre a Intendência 

de Belém e Francisco Bolonha. Esta concessão foi firmada a partir da Resolução n. 140 de 

16 de dezembro de 1904 e o contrato assinado no dia 31 de janeiro de 1905138. Conforme 

anúncios no jornal A Província do Pará, os locais onde inicialmente foram instalados 

quiosques, com endereços da época, foram os seguintes139: 

1. Rua Conselheiro João Alfredo, esquina com a 16 de novembro (figuras 9 e 10); 

2. Praça Visconde do Rio Branco – esquina com a Frutuoso Guimarães; 

3. Ver-o-Peso – frente ao mercado de Ferro; 

4. Avenida 16 de novembro- entre Treze de Maio e Senador Manoel Barata,  

5. Avenida 16 de novembro – canto da Rua João Diogo; 

                                                                 
138

 O Município de Belém. Relatórios de Intendência de 1903, 1904 e 1906.  
139

 Kioskes. A Província do Pará. 2 de agost. 1905. 
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6. Avenida 16 de novembro – Largo do Redondo; 

7. Travessa São Matheus - esquina da Avenida Conselheiro Furtado; 

8. Praça Dom Frei Caetano Brandão – frente ao Colégio (Santo Alexandre); 

9. Praça da República – esquina da Travessa 15 de agosto; 

10. Praça da República – em frente ao Café da Paz; 

11. Praça da República – em frente ao Teatro Polytheama; 

12. Praça da República – em frente à Avenida Serzedelo Corrêa;  

13. Praça da República – em frente ao Circo Apollo; 

14. Travessa Piedade – em frente à Avenida São Jerônymo; 

15. Largo da Misericórdia – esquina da Rua Santo Antônio; 

 

Estas edificações deveriam obedecer a dois modelos: o primeiro de apenas um andar e o 

segundo com dois andares, ambos de seção circular ou poligonal. Eram pequenos prédios 

em madeira e ferro, destinados a vender cafés, charutaria, botequins, papelarias, livrarias, 

drogarias, permutarias, joalherias, jornais e revistas, bilhetes de loteria e afins. O 

concessionário tinha o direito de explorar este negócio por vinte anos. Findo este prazo, a 

exploração dos quiosques passaria a municipalidade140. 

Figura 11: Quiosque que se localizava na Conselheiro João Alfredo com av. 16 de novembro .   
 

Fonte: Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais. Belém: 
Secult, 1996 

                                                                 
140

 Kioskes. O Município de Belém. Relatório de Intendência Municipal. 1905.  Anexo n. 14. p. 350. 



 
 

59 
 

        Figura 12: mesmo local, visto por outro ângulo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais. 
Belém: Secult, 1996. 

 
Figura 13: Praça da Independência.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fonte: Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais. Belém: 
Secult, 1996. 
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Figura 14: quiosques que ficavam em frente ao edifício da Bolsa de Valores de Belém – Ver-o-
Peso. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais. Belém: 
Secult, 1996. 

 
Figura 15: Parque Afonso Penna (Atualmente: Praça D. Pedro II) 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais. Belém: 
Secult, 1996. 
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Figura 16: Detalhes dos quiosques tipo 1 – localizado na av. Nazareth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: O Munícipio de Belém. Paris, 1906. 

 
Figura 17: Detalhe do quiosque tipo 2.   Destaque para a decoração em estilo marajoara. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O Município de Belém. Paris, 1907. 
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Um dos objetivos da Intendência Municipal, ao inserir estas edificações na cidade, era 

normatizar a venda do comércio ambulante, alegando que a venda indiscriminada de 

produtos pela cidade contribuía para a proliferação de doenças e sujeira. A quarta cláusula 

do contrato de concessão, além de definir os produtos que deveriam ser vendidos nos 

quiosques, estabelecia que não poderiam ―de forma alguma utilizá-los na venda de gêneros 

alimentícios, tais como charque, peixe seco ou salgado, banha, toucinho e outros 

congêneres que por sua natureza possam prejudicar o asseio e a boa higiene do 

estabelecimento141.‖  A sexta cláusula do contrato estabelecia que em caso de 

descumprimento das cláusulas quatro e cinco (que definiam a natureza dos produtos a 

serem vendidos), a Intendência poderia rescindir o contrato sem que o concessionário 

tivesse o direito a qualquer indenização ou a procedimento judicial contra a rescisão142.  

 A cláusula décima segunda do contrato firmado com Francisco Bolonha, estabelecia 

que deveria ser contratado um fiscal de confiança da Intendência e por ela nomeado, pago 

pelo concessionário, para garantir a salubridade destes estabelecimentos. Alguns anos após 

a inauguração destes quiosques foi publicada uma nota n‘A Província do Pará, advertindo 

sobre as más condições em que as suas calhas se encontravam, evidenciando que entre o 

pretendido e o ocorrido havia um grande distanciamento, principalmente porque os 

contratos foram firmados obedecendo a interesses pessoais143. 

A tensão política que tomava conta de Belém há alguns meses, encontrou vazão nas 

ruas da cidade nos últimos dias do ano de 1910. A Intendência de Belém havia fechado um 

contrato com o farmacêutico Álvaro Benicio de Melo, para que ele vendesse para os 

comerciantes e para a população em geral, caixas sanitárias onde seria armazenado o lixo a 

ser recolhido pelo pessoal da limpeza. As tais caixas eram feitas de zinco estanhando, 

mediam 90 centímetros de altura por 40 de diâmetro e tinham na tampa uma abertura em 

forma de funil, onde se colocaria um detergente especial para evitar odores desagradáveis 

provocados pelo lixo144.  Na tarde do dia 30 de dezembro de 1910, parte da população e os 

comerciantes revoltados com a imposição posta pela intendência para que comprassem as 
                                                                 
141

 Kioskes. O Município de Belém. Relatório de Intendência Municipal. 1905.  Anexo n. 14. p. 350. 
142

  Kioskes. O Município de Belém. Relatório de Intendência Municipal. 1905.  Anexo n. 14. p. LXIX.  
143

 O conteúdo da nota era o seguinte: ―As calhas de quase todos os Kioskes do sr. Bolonha, pela obstrução 

dos respectivos boeiros, não dão escoamento as águas pluviais, constituindo assim viveiros de carapanãs.  Por 

esse motivo merecem cuidado especial por parte da comissão médica encarregada em dar combate ao 

impaludismo‖. Kioskes. A Província do Pará. 4 abr. 1909. 
144

 A distribuição das taes caixas . Folha do Norte. 31 dez. 1910.  
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tais caixas sanitárias, iniciaram um quebra-quebra na travessa 7 de setembro no bairro 

comercial de Belém, alastrando-se por várias ruas do comércio da cidade.  

Neste dia, com a chegada da polícia e da cavalaria, mesmo havendo brigas e prisões, 

pôde-se restabelecer a ordem na cidade. No dia seguinte, a empresa concessionária das latas 

de lixo divulgou nota nos jornais locais falando da necessidade de se implantar o produto, 

visto que ele colaboraria com a higiene na cidade. Esclarecia que, em seu entendimento, o 

valor a ser cobrado era uma quantia módica145. Porque se convenceram temporariamente ou 

porque as caixas sanitárias foram retiradas do comércio, no dia 31 de dezembro pela 

manhã, não houve tumultuo na cidade. Mesmo assim, a cavalaria se manteve na rua146.  

No dia 1° de janeiro teriam circulado na cidade boletins convocando o povo para uma 

reunião na Praça da República. Houve conflito entre um jornalista d‘A província do Pará e 

os subversivos, o tumultuo juntou gente em frente ao ―Café da Paz‖ e aos gritos um grupo 

de revoltosos, composto por lauristas, por populares e comerciantes, desceram em direção 

ao jornal Folha do Norte. A cavalaria seguiu o tumultuo. Houve discursos exaltados em 

frente a este jornal. Como no dia anterior, algumas prisões foram efetuadas147. 

Mas o ano de 1911 chegara trazendo ventos de mudança para o Pará. No dia 2 de 

janeiro explodiu, em frente ao Mercado de Ferro do Ver-o-Peso, uma revolta de peixeiros 

portugueses que quebraram os tabuleiros e carrinhos da concessão da Empresa Americana 

de veículos, da qual Francisco Bolonha era concessionário. A imprensa noticiou o ocorrido 

desta forma: 

 

Em Belém uma empresa denominada Empresa Americana de Vehiculos que 

gosa das antipatias de toda a população, pelo grande monopólio que tem feito dos 

carrinhos de mão, taboleiro para peixes, etc.,etc., e da  qual é um dos maiores 

concessionários o sr. dr. Francisco Bolonha. Fomos informados que o povo 

revoltou-se contra aquela empresa, queimando vários kiosques e lançando seus 

carrinhos e taboleiros ao rio
148

.  

 

Esta empresa fornecia pequenos carrinhos que os comerciantes eram obrigados a 

adquirir para atuarem no comércio a retalho da cidade. Logo este ato virou tumulto e um 

                                                                 
145

Nos 14. 257 prédios existentes no perímetro urbano, 6.426 pagariam 600 réis, 1.104 pagariam 750 reis e os 

restantes, em número menor, pagariam entre 900 a 1 conto e 1800 reis A província do Pará. 31 de dez. de 

1910.  
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 A província do Pará. 31 de dez. de 1910. 
147

 A província do Pará. 31 de dez. de 1910. 
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 No Pará. Correio do Norte. 5 jan. 1911.  
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grupo saiu quebrando todos os tabuleiros e carros que encontrava pelo caminho. Na 

narrativa d‘O Jornal:  

Os amotinados arrebentavam as carroças, quebrando-as em seguida. Foram 

invadidas casas de mercadores e delas arrastadas para a via pública os carros, 

logo inutilizados
149

.[...] A insistência, prolongada em timbres e tonalidades 

provocantes dos vivas ao senador pelo Distrito Federal [Lauro Sodré] e  dos 

morras ao chefe da cidade [Antônio Lemos], basta para nos fazer compreender 

que é rementido os rebates em nome das concessões, e que a sinistra verdade 

reside no fundo das ambições políticas
150

. 

 

No dia 3 de janeiro continuaram os protestos, com tentativa de incêndio ao mercado de 

ferro do Ver-o-Peso. Houve troca de tiros entre os manifestantes e a polícia. Na tarde deste 

dia, o então chefe de policia Vicente Epaminondas Pires Reis, fez circular na cidade um 

boletim, advertindo que ―as pessoas bem intencionadas não tomassem parte nos 

agrupamentos e manifestações intempestivas no atual momento, sob pena da polícia não se 

responsabilizar pelo mal que, porventura, lhes venha suceder, pois iria tomar providências 

enérgicas contra os amotinados151‖. À tarde teria circulado um boletim, de autor não 

identificado, convocando as classes trabalhadoras para a greve152. Desde 1890 vinham 

ocorrendo greves de trabalhadores no Brasil, intensificando-se a partir de 1903, ano da 

greve geral iniciada no Rio de Janeiro pelos trabalhadores têxteis. Em 1906 ocorreu a greve 

geral em Porto Alegre153. A chamada dos trabalhadores à greve em Belém, naquele 

momento de convulsão social, vinha na esteira de várias outras greves que assinalaram os 

primeiros anos do século XX no Brasil. Nota-se que Belém não estava alheia, nem imune 

aos problemas nacionais.  

Ainda no dia 2 de janeiro, um grupo de pessoas destruiu um quiosque da concessão 

Bolonha que estava localizado na Castilho França (Boulevard da Republica), esquina com a 

Rua 15 de agosto (Presidente Vargas). Foi praticada uma série de outros assaltos aos 
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 As desordens crescem. O Jornal. 3 jan. 1911. 
150

 As desordens crescem. O Jornal. 3 jan. 1911. 
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 Aviso Público. O Estado do Pará. 4 de janeiro de 1911. 
152

Repulsa a uma afronta. O Jornal.  3 de jan. 1911.  
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 Sobre a greve de 1903 no Rio de Janeiro, ver: MATTOS, M. B. (org.). Trabalhadores em greve, polícia 

em guarda. Greves e repressão policial no processo de formação da classe trabalhadora carioca. Rio de 

Janeiro, Bom Texto/Faperj, 2004. Sobre o movimento de Porto Alegre, ver: SCHMIDT, Benito Bisso. Em 

busca da terra da promissão: a história de dois líderes socialistas. Porto Alegre, Palmarinca, 2004. Sobre 

esta questão em Belém, ver: FONTES, Edilza. "Preferem-se portugues(as)" : trabalho, cultura e movimento 

social em Belém do Para (1885-1914). Tese defendida no Programa de Pós-Graduação em História Social da 

Universidade Estadual de Campinas, 2002.  
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quiosques desta concessão e à noite eles foram incendiados.  O ―quebra-quebra‖ gerou mais 

prisões e protestos. Na Rua 15 de novembro um dos populares foi preso e, em seguida, 

retirado das mãos da policia pelos revoltosos. O movimento tomou grandes proporções, 

fecharam-se os estabelecimentos comerciais, os protestos espalharam-se para os bairros de 

São Braz, Batista Campos e cidade velha.  A Província do Pará narrou a tentativa de 

incêndio a um dos quiosques desta forma:  

É assim narrada pelas informações que temos da policia a tentativa de queima a 

um dos quiosques à Praça Santo Antônio, próximo ao edifício da repartição 

central da policia civil, ante ontem, a noite: Os indivíduos presos Raymundo 

Vieira Lima e Joaquim Ferreira Villas-Bôas aproximaram-se sorrateiramente  do 

kiosque e empurraram para seu interior mechas untadas de petróleo. Não tendo 

provavelmente phosphoros, afastaram-se descendo a rua Indústria e entrando um 

deles no edifício da Folha do Norte, donde pouco depois saiu, juntando-se ao 

outro e indo, então os dois, ao kiosque, no intuito de inflamar as mechas. Nesta 

ocasião, e inesperadamente, foram presos os petroleiros
154

. 

 

Pindobussú Lemos, na matéria que publicou informando que abrira processo contra o 

Estado por perdas, danos e lucros cessantes, narrou desta forma o corrido naquele dia 2 de 

janeiro: 

Nem se diga que o atentado foi súbito e inesperado: desde 5 horas da tarde de 2, 

refere o próprio jornal [Folha do Norte] que defende os destruidores da 

propriedade sagrada, populares haviam investido contra alguns Kioskes, 

começando o ataque por aquele que demora próximo ao Palácio da Intendência.  

[...] 

De maneira que durante mais de seis horas seguidas assistimos ao espetáculo 

verdadeiramente triste, desolador, intraduzível, de hordas de indivíduos, em todas 

as ruas, em todos os bairros, em todas as esquinas, em todas as praças, no 

Umarizal e na Cidade velha, a Avenida Independência, na Praça República e 

Parque Affonso Penna, avançarem contra o bem que lhes não pertencia, 

arrogando-se da faculdade de punir monopólios, o que é um absurdo
155

.  

 

Pindobussú Lemos requeria neste processo, 1.200 contos de réis de indenização. 

Argumentou que havia em outras capitais este tipo de comércio e edificações 

arquitetônicas, ―sem que ninguém se lembrasse, até hoje, de vandálica e delituosamente 

destruí-los pela violência e pelo fogo156‖. Nesta ocasião, os lauristas rebateram a este 

argumento lembrando que já havia ocorrido outro levante no Brasil, contra o comércio em 

quiosques pela cidade. Nas palavras lauristas: ―Citaremos para desmentir a afirmativa um 
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exemplo nacional. Em 1906, no Rio de Janeiro, o povo se levantou contra eles e queimou 

os que puderam, havendo a notar que, ali os quiosques pertencem a prefeitura157.‖ 

Os lauristas referiam-se ao levante ocorrido no Rio de Janeiro em 1906, contra os 

quiosques espalhados pela cidade. Naquela cidade, o contrato para instalação daquelas 

edificações fora firmado em 1871. Neles podia-se vender ―jornais, livros impressos, flores, 

doces, queijos, frutas, charutos, cigarros, miudezas, cafés e refrescos158‖. No interior destes 

estabelecimentos, era expressamente proibida a venda de qualquer tipo de bebida alcoólica 

ou fermentada, nem poderiam, salvo no caso de se localizaram perto de teatros e estações 

da barca de Niterói, permanecer funcionando após as 10h da noite. Os concessionários 

eram obrigados a conservá-los, consertá-los e a pagar 15 mil reis semestrais por cada 

quiosque159.   

Figuras 18: Quiosque na Rua Frei Caneca. Rio de janeiro, 1911. 

 

Figura 19: Quiosque na Av. Nossa Senhora de 
Copacabana. Rio de Janeiro, 1911. 
 

Fonte: Acervo do Arquivo Geral da Cidade 
do Rio de Janeiro (AGCRJ) – Série de 
fotografias de Augusto Malta. 

 

A estrutura física dos quiosques cariocas era muito semelhante a dos quiosques 

paraenses, como se pode notar nas figuras n° 18 e 19160. Contudo, se em Belém eles eram 

                                                                 
157

 A anormalidade situacionista. Folha do Norte. 4 jan. 1911 
158

 Termo de Contrato assinado pelo engenheiro diretor de Obras Públicas Municipais José Antônio Fonseca 

Lessa. Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro. Pasta (1801) – 45-4-19. 
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Fotos disponíveis em http://portalaugustomalta.rio.rj.gov.br/arquivo-geral. Acesso dia: 30 dez. 2013. No 

intuito de traduzir a beleza destas edificações em outras partes do mundo, Luiz Edmundo as descreve deste 

modo: ―Ergue-os a tradição em estilo oriental, com telhados da China ou do Japão. Evoca com as suas 

pinturas de laca, pagodes do Pei-ho, campos de cereja e de bambús, o Fugi-Yama, quimonos, mussumés, 
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considerados ―leves e elegantes, não destoando da formosura dos nossos jardins161‖, na 

capital Federal, receberam críticas negativas desde o século XIX. Nas palavras de Luiz 

Edmundo, cronista da época: 

Entre as coisas que mais enfeiam, mancham e desagradam neste asqueroso 

logradouro público está o quiosque. Em qualquer lugar do mundo o quiosque é 

uma ligeira construção de estrutura graciosa e gentil. Ornamento. Toque de graça 

e cor no quadro da paisagem. Entre nós, o quiosque é uma improvisação 

achamboada e vulgar de madeiras e zinco, espelunca fecal, empestando à 

distância e em cujo bojo vil um homem se engaiola, vendendo ao pé rapado – 

vinhos, broas, café, sardinha frita, côdeas de pão dormido, fumo, lascas de porco, 

queijo e bacalhau.  Em todo o Rio de Janeiro do começo do século o quiosque 

afrontoso, enodoando a paisagem. Cada qual mais sórdido. Os que aparentemente 

se salvam vendem bilhetes de loteria, cartões pornográficos e jogos do bicho, 

Ignóbeis todos. Falemos, porém, dos outros, os piores. Estão os fregueses do 

antro em derredor, recostados à vontade, os braços na platibanda de madeira, que 

sugere um balcão; os chapéus derrubados sobre os olhos, fumando e cuspindo o 

solo
162

.  

  

É perceptível pela descrição acima que com o passar do tempo, os concessionários 

cariocas transgrediram algumas cláusulas do contrato, passando a vender bebidas alcoólicas 

e mantendo os quiosques funcionando até altas horas da madrugada. Pereira Passos, durante 

a reforma que empreendeu no Rio de Janeiro, ordenou que os quiosques fossem retirados 

do espaço público. Contudo, a renovação do contrato feita em 1898 dava amparo legal para 

que eles continuassem existindo até 1911. Quando o contrato expirou, eles foram, quase 

todos, destruídos pelo poder público163.  

Porém, antes disso, ocorreu o episódio de 1906, mencionado pelos lauristas.  Segundo a 

narrativa do Jornal do Comércio, no dia seguinte a saída de Pereira Passos do cargo de 

prefeito da Capital Federal, um dos arrendatários dos quiosques, José Gonçalves Machado, 

por ter recebido dele permissão para manter seu comércio, resolveu prestar-lhe uma 

homenagem. Afixou no quiosque n° 124, localizado no largo de São Francisco, uma foto do 

ex-prefeito ornamentada com fitas e flores. Alguém, não identificado, pendurou no quadro 

uma lata velha contendo frases desrespeitosas a Pereira Passos. Várias pessoas teriam 

sugerido que a brincadeira fosse desfeita, mas o funcionário do quiosque recusara-se a fazê-

                                                                                                                                                                                                      
queixas e mandarins‖. EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Senado Federal, 

Conselho Editorial. 2003. P. 67.  
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Universidade Federal de Juiz de Fora. 2008.  



 
 

68 
 

lo. Por volta das 10h, uma onda de populares, ajudados por moleques, teria aparecido na 

Rua do Ouvidor, derrubando o quiosque, arrancando dele as flores, os festões, as bandeiras 

e o retrato164. Depois disso, os populares seguiram destruindo vários outros quiosques da 

cidade. Augusto Malta165 fotografou o ocorrido, registrando em um dos negativos (figura 

20): ―O cadáver do quiosque 124 que teve a infeliz ideia de ridicularizar o Dr. Pereira 

Passos. O povo deu uma lição de mestre. Rio, 16-11-06‖. 

Figura 20: Quiosque 124, incendiado por populares no Largo de São Francisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Acervo do Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro (AGCRJ) - Série de fotografias de 
Augusto Malta. 

 

Pela narrativa de Augusto Malta, o motivo do quebra-quebra no Rio de Janeiro teria 

sido a falta de respeito com o prefeito Pereira Passos. Contudo, saber que ele era fotógrafo 

oficial da prefeitura no período em que ocorreu este fato permite que relativizemos a sua 

visão. Afinal, enfeitar fotos com fitas, flores e festões pode significar, também, uma 

analogia a um funeral ou desejo de morte política. A permanência destas edificações no 
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 Os vandalismos de ontem. Jornal do Comércio. 17 nov. 1911. Apud.  BRENNA, Giovanna Rosso del 

(org.). O Rio de Janeiro de Pereira Passos: uma cidade em questão. Rio de Janeiro: Index, 1985.  p. 551. 
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 Augusto Cesar Malta de Campos (1864-1957) foi um fotógrafo brasileiro. Nasceu em maio de 1864 em 

Paulo Afonso, Alagoas. Com 24 anos foi para o Rio de Janeiro, onde se ocupou de várias profissões, todas 

sem sucesso. Em 1900, quando já contava 36 anos de idade, tornou -se fotógrafo amador, tornando-se 

posteriormente fotógrafo oficial da Prefeitura Municipal, convidado por Pereira Passos. Em 50 anos de 

profissão, Malta acumulou mais de 80 mil chapas fotográficas. Documentou todas as atividades da prefeitura: 

inaugurações, posses, obras públicas, e mesmo cenas do dia-a-dia. Ver: SOUZA, 2008. 
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espaço público recebiam críticas constantes da imprensa e de alguns intelectuais da 

época166. A natureza dos produtos comercializados nestas edificações tornavam-nas pontos 

comerciais propícios ao ajuntamento de pessoas de baixo poder aquisitivo. O ato de destruí-

las esteve relacionado ao processo de modernização do Rio de Janeiro, iniciado por Pereira 

Passos em 1902, desejoso de ver um suposto ―sopro civilizador‖ envolver a cidade, 

trazendo muitas vantagens financeiras para a burguesia comercial167. 

Figura 21: As bandalheiras municipais no Pará - charge publicada no Rio de Janeiro sobre as 
disputas políticas no Pará. 

 

Fonte: O Malho. Rio de Janeiro, 1911. p. 7. 

Embora em 1905 a revista carioca O Malho tenha trazido em suas páginas uma imagem 

de um dos quiosques da concessão Bolonha com o seguinte comentário:  

 

A nossa fotografia deixa ver bem claramente a diferença entre os nossos imundos 

e indecentes kioskes e os da cidade de Belém, elegantes, bem cuidados, não 

sendo como os nossos verdadeiros trambolhos nas vias públicas. É 

concessionário dos kioskes no Pará o sr. Francisco Bolonha, engenheiro civil, que 
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 Sobre esta campanha, ver: BRENNA, 1985. 
167

 Sobre o processo de modernização do Rio de Janeiro, durante a Primeira República, ver: CHALHOUB, 

Sidney. Trabalho, Lar e Botequim: o cotidiano dos trabalhadores no Rio de janeiro da belle époque. 

Campinas: SP: editora UNICAMP, 2001.   
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mantém um contrato desse serviço com a municipalidade. A cidade de Belém 

prima pelo asseio das ruas centrais da cidade, conta extraordinários 

melhoramentos e todos quanto visitam a capital  

do Pará trazem dela agradável impressão
168

.  

 

A charge acima foi publicada em 1911 na mesma revista, com o título ―as bandalheiras 

municipais no Pará‖ (figura 21). O texto que a acompanhava destacava que a concessão dos 

quiosques dada a Francisco Bolonha já havia causado muitas desordens em Belém. Além 

disso, utilizavam cláusulas do contrato para fundamentar os motivos do descontentamento 

do povo com esta concessão:  

Os 20 anos de prazo, durante os quais não poderá a intendência fazer a outrem 

idêntica concessão; o direito de fazer o comércio a retalhos de cafés. Botequins, 

perfumarias, joalherias, livrarias, jornais e revistas, bilhetes de loteria etc.; 

isenção de quaisquer impostos municipais; direito de se conservarem abertos nos 

dias feriados, devendo, tanto nesses dias como nos úteis conservar-se abertos até 

às 10 horas da noite; quando aos outros estabelecimento é proibido funcionar nos 

dias feriados e  são obrigados a fechar às 6 horas da tarde nos dias úteis (Do 

contrato dos quiosques na capital do Pará e dos jornais)
169

. 

 

 A charge também trazia um diálogo fictício entre Antônio Lemos, Francisco 

Bolonha (representado pelo quiosque), os comerciantes, o povo, o deputado federal Arthur 

Lemos e o senador Índio do Brasil: 

 

Antônio Lemos: - Vamos, Compadre! Exerce as tuas funções garantidas pela 

minha concessão! 

O kioske: - Prompto! As funções são estas: - A bolsa ou a vida!  

Commércio legítimo: - um salteador da Calábria! Estou perdido!... 

Povo: - Abaixo a ladroeira! Fóra o bandido e mais quem o açula e protege! 

Abaixo os monopólios que desgraçam os que trabalham e só enchem a barriga 

dos malandros exploradores! Não pode!  Não pode!  

Arthur Lemos, de cá: - Chi... seu índio! Parece que titio d‘esta vez não tira 

farinha, nem pega pescada!... 

Índio do Brasil: - Ora qual! O velho Lemos é uma águia... Tenhamos confiança 

no seu vôo e nas suas garras!...
170

 

 

 

 O diálogo acima é claro. Nele Antônio Lemos era posto como o mandatário do 

―assalto‖ ao comércio local e Francisco Bolonha como o executor de tal ―assalto‖. O povo 

exaltado protestava contra o comércio nos quiosques. O deputado federal Arthur Lemos, 

sobrinho e genro de Antônio Lemos, que o representava politicamente na capital federal, 
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fora posto no diálogo com o intuito de constatar que Lemos estava enfraquecido 

politicamente e se daria mal. Enquanto o senador pelo Pará, índio do Brasil, apostava na 

experiência política do intendente para contornar a situação. A própria imagem é um texto a 

ser lido, a charge ratificava o diálogo que a acompanhava: Antônio Lemos fora posto atrás 

do quiosque, insinuando-se que ele, não Francisco Bolonha, era quem ditava as regras e 

prejudicava, o comércio considerado legal na representação do chargista.  Na imagem, 

enquanto o povo esbravejava, Arthur Lemos e Índio do Brasil mantinham-se vigilantes, 

observando de longe, no caso, da capital federal, para ver o que aconteceria.  

Ainda sobre a motivação para os ataques aos quiosques em Belém e no Rio de 

Janeiro, Sidney Chalhoub considera que os quiosques cariocas foram queimados em função 

do antagonismo que permeia a sociedade – a relação trabalho assalariado versus capital, 

pois os trabalhadores frequentavam estes estabelecimentos no intervalo da jornada de 

trabalho, quebrando a lógica produtiva desejável pelos patrões. Para eliminar o elemento 

que contribuía com o lazer indesejado dos trabalhadores, ―homens de negócios‖ cansados 

de esperar que os quiosques fossem retirados do espaço público, teriam lançado mão de 

latas de querosene e caixas de fósforos, eliminando por contra própria alguns dos quiosques 

do centro da cidade171.  

Portanto, o ataque aos quiosques cariocas ocorrido em 1906 assemelhou-se ao da 

concessão Bolonha de 1911, na medida em que ambos ocorreram no processo de 

modernização das cidades brasileiras durante a Primeira República, estando inseridos no 

jogo de interesses políticos que envolveram diversos segmentos da sociedade. Embora 

guardem diferenças, pois, se em ambos os casos, estes estabelecimentos comerciais 

incomodavam parte das elites carioca e paraense, as motivações da elite carioca parece que 

pendiam mais para questões sanitaristas e econômicas. Enquanto a elite paraense centrava-

se em questões politico partidária, embora tivesse, também, motivação econômica. O 

comércio nos quiosques poderia ser feito até altas horas da noite, enquanto os outros 

comércios deveriam fechar às 18h. Este ponto foi muito explorado como o causador da 

revolta na população.  

No ―quebra-quebra‖ dos quiosques em Belém, o povo veio para o centro da cena nos 

momentos decisivos. Mas na concepção d‘A Província do Pará, representante do lemismo, 
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a destruição dos quiosques paraenses, durante a insurreição ocorrida nos primeiros dias de 

1911, não teria sido obra do povo. Nas palavras lemistas:  

 

Não é o povo o facto desse laivo aberto na nossa civilização. A execução do 

plano criminoso urdido pelos nossos adversários contra a propriedade, contra o 

sossego comum, pertence  as hordas vandálicas, sem cultura e sem freio, 

transmutadas  em pampeiro devastador e intolerável. O povo, absolutamente, não 

é essa maré que ahi vemos subir e descer, cobrindo de destroços a cidade e de 

vergonha as tradições desta terra. O povo na sua acepção superior, compreende a 

maioria, encerra o contingente das classes honestas, trabalhadoras, úteis ao local e 

a pátria
172

.  

 

 

Os lemistas utilizaram-se do argumento de que não foi o povo, como a Folha do Norte 

queria fazer crer, que se revoltou com a administração de Antônio Lemos.  Alertavam que a 

categoria ―povo‖ era ampla demais, para que fosse limitada ao grupo de insurretos que 

destruiu os quiosques e desafiou a polícia. Diziam eles que na amplitude da designação 

povo estariam: 

 

os homens de letras, o comércio, as classes industriais, os proprietários, os 

artistas, a gente das oficinas, os que vestem a blusa humilde, mas fidalga do 

trabalho, os que estudam, os que escrevem, aqueles que falam, todos quantos 

contribuem para a nossa existência econômica e intelectual
173

.  

 

 

Ressaltavam os lemistas que, ―se fosse o povo, nos seus traços superiores, que ahi 

andasse a cruzar as nossas ruas, encontraríamos até a família, no que ela tem de mais 

delicado e representativo. Então sim, o movimento seria respeitável e caberia dentro do 

âmbito da lei174.‖ Aqueles ―homens maltrapilhos, indivíduos que diziam coisas grosseiras, 

bocas que proferiam impropérios de uma boçalidade irritante175‖, não eram reconhecidos 

pela Administração lemista como representantes do povo. Para os lemistas, o povo, neste 

caso leia-se os de poder político e aquisitivo relevante e os que podiam exercer o direito ao 

voto, no momento do tumultuo estaria ―recolhido na calentura do lar, no seio da família e 

no recesso da casa176‖. 
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Evidentemente, a interpretação que a Folha do Norte, ou os lauristas, trouxeram em 

suas páginas, foi divergente da que trouxe A Província. Para a Folha laurista, o ataque dos 

comerciantes aos quiosques da concessão Bolonha teria sido uma prova categórica de que o 

povo já não suportava o ônus da imoralidade administrativa que reinava na administração 

lemista. Diziam os lauristas que, como na Cabanagem, o povo teria chegado a um ponto de 

exacerbação tal ―que não lhe importa mais matar ou morrer‖: 

 

Não importa quem comporá a onda, que o sr. Intendente deixe que seu filho 

concite à luta sanguinolenta, fiado no punhal dos seus capangas, nas bayonetas da 

polícia e nos fuzis de seus bombeiros. Mais formidável, impetuosa e terrível será 

essa luta se ela for o resultado da exaltação dos famintos, dos rotos, dos sans 

culottes
177

. 

 

A Folha do Norte apostava que a queima dos quiosques pela população enfraquecera 

Antônio Lemos politicamente:  

 

O senhor Antônio Lemos tem sido despojado das suas regalias partidárias desde o 

momento em que foram pelos ares , reduzidos a um punhado de cinzas os 

kiosques de seu filho. O facho que incendiou estes pequenos estabelecimentos, 

onde se fazia um odioso monopólio comercial, de novo ressurgido, pulverizou 

também a autoridade moral do sr. Lemos, cujos resíduos ficaram na via pública, 

com o cascalho dos kiosques, até que a vassoura municipal, e a pá do lixeiro os 

removeram para atulhar algum alagadiço da zona suburbana
178

. 

 

 

A queima pública dos quiosques em Belém pode ser entendida como uma espécie de 

despojo público de poder feito a Antônio Lemos. Queimaram-se estas edificações, não 

apenas por elas serem de material leve e inflamável. Queimaram-nas por estarem dispersas 

por um longo espaço da cidade, disputando, em condições de vantagem, os lucros com os 

comerciantes ambulantes da cidade. Pois, como veremos adiante, a economia da borracha, 

que sustentava a modernização da cidade de Belém, gerou uma nova burguesia comercial. 

A cidade era o espaço onde muitos comerciantes investiam o lucro adquirido no seringal, 

importando produtos, bens e serviços para oferecer para elite ou construindo novas casas 

para abrigá-la.   
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A análise da Folha do Norte, sobre o enfraquecimento do poder do Intendente, 

concretizou-se cerca de cinco meses após a queima dos quiosques. Em junho de 1911, 

Antônio Lemos oficializou a sua renúncia por meio de uma carta enviada ao Conselho 

Municipal e divulgada nos jornais da cidade: 

 

Senhores. Cumpro o dever de comunicar- vos que resolvi renunciar ao cargo de 

intendente municipal de Belém, com o qual, por cinco vezes, honrou-me o 

Partido Republicano. Aproveitando-me desta oportunidade, quero manifestar-vos, 

srs. Vice-presidente e mais membro do Conselho Municipal de Belém, os meus 

sinceros agradecimentos pelas ininterruptas provas de consideração e apreço que 

me conferistes, durante o exercício deste mandato.  

Recebei, srs. Vice-presidente e mais membros do Conselho, a ratificação de 

minha estima. Antônio José de Lemos
179

. 

Com o seu poder posto em xeque, o ―homem de ferro‖ da cidade de Belém, após ter 

sido desafiado por seus inimigos políticos e por populares, adotou a estratégia de renunciar, 

para mais tarde tentar retornar ao cenário politico paraense. Sem condições politicas de 

manter-se em Belém, Antônio Lemos partiu para a Europa180.  

  Francisco Bolonha, desde que foi descoberta a participação de Pindobussú Lemos 

na concessão dos quiosques, saiu de cena. Após a renúncia de Antônio Lemos, a única vez, 

em muitos anos, em que se fez referência a Bolonha publicamente nos jornais da cidade foi 

em dezembro de 1911. Ele havia apresentado uma reclamação à Associação do Comércio a 

Retalho, junto com a firma Bitar Irmãos e diversos outros ambulantes, não nominados na 

matéria publicada n‘A Província do Pará, alegando estar sendo prejudicado, pois havia 

recebido legalmente a concessão dos quiosques do Conselho Municipal e, naquele 

momento, queriam retirar, sem pagamento de uma indenização, o que ele considerava ser 

seu por direito. Alegava que as últimas reuniões entre o Intendente e os comerciantes a 

retalho, publicadas nos jornais da cidade, eram na verdade uma negociata:  

 

[...] ao mesmo tempo que pedem extinção do comércio ambulante e a anulação  

do contrato de Kiosques, vê-se cada um dos comerciantes ali presentes solicitar 

do poder municipal a manutenção dos impostos interestaduais sobre os artigos 

que constituem objeto do seu comércio, quando é sabido que foi a pouco tempo 

votada e sancionada uma lei mandando acabar com a cobrança desses impostos, 

sem exceções, de 1 de janeiro vindouro em diante
181

. 
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Mal sabia Francisco Bolonha que com a ―dança das cadeiras‖ que se desenrolava 

em Belém, ele cairia no ostracismo político por anos e que a renúncia de Antônio Lemos, 

não cessaria as disputas políticas entre lauristas e lemista no Estado do Pará. Depois de 

permanecer por quase 14 anos no cargo de Intendente, os lauristas não se convenceram de 

que Antônio Lemos abriria mão do poder com tanta facilidade. Como veremos daqui por 

diante, após a renúncia de Antônio Lemos, a campanha contra o lemismo no Pará, estava 

apenas começando. 

 

1.5. O clarão que iluminou a cidade: o fim da “era Lemos” 
 
 Embora os fatos que serão discutidos a partir de agora não tenham mais ligações 

diretas com Francisco Bolonha, julgo necessário narrar o desfecho dos acontecimentos que 

tiveram inicio com a revolta da população contra as concessões feitas por Antônio Lemos a 

ele. Foram estas e outras concessões para urbanizar a cidade e explorar o comércio local, 

dadas aos seus correligionários, que forneceram ―munição‖ aos opositores de Antônio 

Lemos.  Belém era uma cidade prioritariamente comercial. O grande número de 

comerciantes da cidade sentia-se prejudicado por ter que comprar os carrinhos da Empresa 

Americana de Veículos, de propriedade de Francisco Bolonha. Assim como, por terem que 

fechar os seus comércios cedo, enquanto os quiosques de Bolonha e de Pindobussú Lemos 

podiam adentrar a noite vendendo. Como vimos, esta conjuntura fez com que a população, 

encorajada pelos lauristas, se revoltasse contra Antônio Lemos e seus aliados, obrigando-o 

a renunciar a seu cargo politico. Francisco Bolonha sumiu de cena e a partir de então os 

adversários de Antônio Lemos julgaram que deveriam centrar seus esforços no combate a 

Lemos. Talvez tenham julgado que derrubá-lo provocaria um efeito dominó em seus 

aliados.  

A partida de Antônio Lemos para a Europa, após a sua renúncia, foi anunciada desta 

forma no Rio de Janeiro:  

 

Partiu para a Europa o ex-intendente Antônio Lemos que foi estrondosamente 

vaiado pelo povo ao embarcar. 

 – Puxa que bota fora espinafrado teve Antônio Lemos...  
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–É verdade! Encheram-lhe o carro de bananas e quase o comeram vivo... É a tal 

cousa: Quem deve a Deus, paga ao Diabo!...
182

   

 

 

No Pará a notícia da sua partida foi assim recebida por seus opositores políticos:  

 

Anunciaram ontem os jornais, com o melhor fundamento, que o sr. Antônio 

Lemos está de passagem apalavrada a bordo do  Rugia, para seguir com destino a 

Europa,  onde se exila, como o sr. Paes de Carvalho, à justiça do povo que o 

espezinhou.  

[...]  

É uma fuga. Escapa ao castigo pela porta larga da barra. Vai gozar a fortuna, o 

ouro, amealhado no Credit Lyonnais [...] Sentimos profundamente a ausência do 

sr. Antônio Lemos. O seu lugar é aqui.  Aqui é que funciona o tribunal que o deve 

julgar. O Pará que deve ser a sua clausura e nós os sentinelas da sua vida.  

E dão-lhe como castigo o prêmio do exílio europeu [...] Paris em lugar de S. 

José!!! Paris, terra do prazer, onde vão ter os felizes, os que amam a mulher, o 

jogo e o vinho. 

Bem díziamos nós que o seu falso apego a terra em que evoluiu não podia ser 

verdadeiro
183

.  

 

 

E estes mesmos adversários cobravam: 

 

Não deseja a Folha que ninguém o desautorize, fisicamente. Assim o pensa 

também o povo. O que o povo quer não é espanca-lo, nem surra-lo, nem linchá-

lo,; mas que se lhe exijam contas dos dinheiros, que lhe passaram pelas unhas 

curvas durante treze anos de administração na comuna. [...] Não lhe pertence o 

Moema, não é sua a residência principesca da Avenida Gentil Bittencourt. Deve-

se restituir aos donos as joias, as preciosidades, os solitários coruscantes, que ali 

se amontoam, devolver-se aos espoliados, aos presenteadores forçados, aquilo 

com que pagaram durante vinte anos a ventura de não serem mandados atirar ao 

covil de feras [...] Faça-se depois soar o pregão do leiloeiro sobre os tectos, que 

foram construídos com o vintém das classes  laboriosas
184

.  
 

Os conteúdos das matérias oposicionistas publicadas nos jornais de Belém deixam 

evidente que a partida de Antônio Lemos não seria um prenúncio de trégua entre lauristas e 

lemistas. Os primeiros estavam inconformados com os acertos políticos que permitiram que 

o agora ex-intendente saísse da cidade, sem prestar conta das dívidas que acreditavam 

terem sido contraídas por Lemos com a sociedade paraense. Diziam que para fazê-lo partir, 

o Partido Republicano Paraense assumira ―o compromisso de não abrir nenhuma devassa 

nos arquivos e nos cofres da municipalidade. Acordou-se passar uma esponja de 
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misericórdia sobre o passado, como se ali nunca houvesse penetrado a traça do crime [...] 

185‖. 

Em 1912 a Folha do Norte noticiava que Antônio Lemos voltara de Portugal e 

aportara no Rio de Janeiro: 

 

Uma informação publicada ontem pela Folha do Norte, nos seus  Hechos e 

Noticias haver aportado à Capital da República o sr. Antônio Lemos, que os 

primeiros rebates do frio europeu afugentaram de Portugal com destino ao Rio de 

Janeiro, onde para se dar importância e inculcar influencia que já não tem, ou que 

real e sólida nunca teve, fez espalhar, com antecipação, que foi chamado para ser 

ouvido sobre os negócios políticos do Pará
186

.  

  

Quando Antônio Lemos retornou à Belém, em fevereiro de 1912, estava instaurado 

um verdadeiro combate ao lemismo. Na cidade foram espalhados panfletos comunicando a 

fundação do Centro de Resistência ao Lemismo187: 

 

Foi entusiasticamente aplaudida pelo povo a criação do CENTRO DE 

RESITÊNCIA AO LEMISMO. Ideia nobre e patriótica que conta com o vultoso 

apoio da imprensa desta capital, representada pela Folha do Norte, Capital, O 

Estado do Pará e Critério. 

[...] 

Nota: O CENTRO DE RESISTENCIA AO LEMISMO pede aos seus sócios que 

disseminem o mais que lhe possível este boletim, angariando novas adesões e 

valioso apoio à mais nobre das ideias que agitam neste momento a alma popular. 

Toda a correspondência deve ser dirigida a redação do Critério – Belém
188

. 

 

 

Ao que tudo indica, o retorno de Antônio Lemos em 1912 foi motivado por sua 

intenção de atuar nas eleições, que ocorreriam em junho do mesmo ano, em prol dos 

candidatos do seu partido. Nestas eleições seriam escolhidos o novo Intendente, o Conselho 

Municipal, um terço do Senado Estadual e a Câmara dos Deputados. Concorreram ao cargo 

de Intendente Municipal: pelo Partido Republicano Paraense – antigo partido de Antônio 

Lemos – Virgílio Mendonça; pelo Partido Republicano Federal, Antônio Martins Pinheiro;  
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 Como se escreve a História. Folha do Norte. Jan. 1912. 
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pelo Partido Conservador Republicano, Pedro Chermont de Miranda. O PCR originou-se da 

cisão do PRP, após a queda de Antônio Lemos, sendo fundado pelo seu genro e sobrinho, 

Arthur Lemos189.   

A campanha eleitoral, como era de se esperar, seguiu tumultuada na cidade - regada 

a acusações mútuas190. No dia 23 de junho, após a apuração simples, instaurou-se uma 

―verdadeira Torre de Babel‖.  O Estado do Pará anunciava que o candidato do PRP, 

apoiado por ele, havia vencido – garantindo que foram eleitos todos os seus candidatos e 

que o Partido Federal elegera um terço dos seus. A Folha do Norte garantia que os seus 

candidatos – do Partido Republicano Federal – haviam sido todos eleitos e o PRP elegera 

um terço. Do mesmo modo A Província do Pará propalava ―Vencemos!!!‖ – garantindo 

que todos  os seus candidatos haviam sido eleitos191. Contudo, na apuração oficial dos 

votos, os vogais (vereadores) lemistas foram impedidos de entrar no Palácio Municipal, 

onde estavam ocorrendo às apurações. Houve tumultuo e troca de tiros entre estes e os que 

se encontravam no interior do palácio. Formaram, então, duas juntas apuradoras. O que, 

evidentemente, gerou dois resultados eleitorais: a junta presidida pelo candidato do PRP, 

Virgílio Mendonça, declarou ter sido ele o Intendente eleito, além de três vogais do Federal 

e três do Republicano. A Junta do Partido Conservador declarou ter sido eleito o candidato 

deste partido, Pedro Chermont de Miranda, e para vogais quatro dos seus candidatos e dois 

do PRP192.  

 Diante deste quadro caótico houve ameaça de intervenção federal na politica do 

estado. Lauro Sodré, que estava na capital do país, desembarcou em Belém no dia 25 de 

agosto para intermediar as negociações, mas sua presença teve o efeito de gasolina sobre 

um incêndio. No dia 28, três dias após a sua chegada, Sodré sofreu um suposto atentado à 
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 ―Em junho de 1911, [Arthur Lemos] assumiu o comando da corrente lemista, em decorrência da renúncia 

de Antônio Lemos aos cargos que ocupava, por pressão de setores do próprio Partido Republicano do Pará, 
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sua vida, anunciado anteriormente na imprensa local193. No dia seguinte, a cidade 

amanheceu, mais uma vez, sitiada. No atentado um popular fora assassinado.  

 A narrativa que apresentarei agora é baseada nos relatos feitos por Antônio Lemos 

e sua esposa, no processo que ele instaurou contra o Estado do Pará, meses após o 

ocorrido194. Lemos afirmou que, naquele dia 29 de agosto, teriam circulado na cidade 

boatos aterradores, perturbando a ordem pública. Uma multidão juntou-se nas imediações 

do necrotério municipal, onde se encontrava exposto o cadáver do popular, havendo certo 

número de indivíduos armados em atitude ameaçadora, atribuindo aos lemistas a autoria do 

atentado à vida do Senador Lauro Sodré. Pesou sobre a cidade uma atmosfera de apreensão, 

determinando o fechamento do comércio durante todo aquele dia.  No dia seguinte, 

continuou a agitação na cidade, ―sem que as autoridades policiais provessem o 

desarmamento dos indivíduos‖. Após uma reunião que se realizara na Praça da República, 

em frente ao Hotel ―Café da Paz‖, na tarde daquele dia, no qual foram pronunciados 

discursos veementes em que se pregava o extermínio dos lemistas, a multidão promoveu 

um assalto à mão armada ao edifício onde funcionava a redação, administração e oficinas 

de impressão do jornal A Província do Pará, situado na mesma praça. Entrincheiraram-se 

os amotinados em diferentes pontos da praça, de onde dirigiam contínuo foco de fuzilaria, 

tendo outros grupos armados de rifles e carabinas, se juntado aos atacantes. Estes grupos, 

vindos dos arredores da cidade, organizavam-se em batalhões e brigadas, ditas de defesa. O 

ataque se prolongou por mais de cinco horas, espalhando pânico na cidade e paralisando o 

trânsito de bondes e de outros veículos pelo resto da noite. Os assaltantes atearam fogo ao 

referido prédio, inflamando-o com querosene. No meio da noite a cidade viu-se iluminada 

pelo clarão do incêndio. Em seguida, depois de destruído pelo incêndio o prédio à Praça da 

República, dirigiram os assaltantes outro ataque à residência da família de Antônio Lemos, 

na qual ele se encontrava em companhia de sua esposa, como disseram –―crendo na 

inviolabilidade do lar que a constituição federal lhe garantia195‖ (Figura 22). 
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 No dia 22 A Província do Pará publicara uma denúncia de que havia um plano tramado pelos lauristas 

para simular um atentado a Lauro Sodré no dia da sua chegada, este plano visava incriminar os lemistas. No 

mesmo dia ―A Capital‖ – jornal a serviço do PRP – garantia que a nota d‘A Província era uma armação, pois 

tentariam o feito e colocariam a culpa no candidato deste partido – Virgílio Mendonça. 
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Figura 22: Reportagem publicada na revista carioca Fon-fon sobre o ocorrido no Pará. Nas imagens 
a casa de Antônio Lemos (acima) e o prédio da Província do Pará (abaixo).  
 

Fonte: Revista Fon-fon. Rio de Janeiro, 1912. 

 

Os amotinados investiram contra a casa do agora apenas Coronel Lemos, 

precedendo um ataque de fuzilaria cerrada por algumas horas, depois do que a saquearam, 

retirando uma imensa coleção de objetos de arte, mobiliário, jóias, pedras preciosas e 

incontável número de outras coisas de valor.  Depois do saque e da depredação, os 

assaltantes, também, incendiaram este prédio, reduzindo-o a ruínas. Para ―fugir a sanha dos 
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amotinados‖, Antônio Lemos e sua família, no decorrer do ataque a fuzilaria que precedeu 

o saque, refugiaram-se em uma casa vizinha, onde passaram a noite. Segundo a narrativa de 

Lemos, sobrou-lhes a roupa caseira que traziam no momento do saque. Os assaltantes, na 

manhã seguinte, dia 30 de agosto, descobrindo-os abrigados na casa que lhes servira de 

refúgio, levaram Antônio Lemos como prisioneiro para a casa do Intendente Municipal, em 

meio a insultos196. 

Na versão da Folha do Norte, o que teria motivado o início deste motim fora a 

passagem de um pequeno grupo em frente ao prédio d‘A Província. Este grupo teria sido 

alvejado por tiros de rifles vindos do interior do jornal lemista, ao passar gritando ―vivas‖ a 

Lauro Sodré e ―morras‖ a Antônio Lemos. Os membros do grupo, que tinham revólveres, 

responderam ao ataque das balas de rifles, ao que os lemistas teriam respondido com vários 

outros disparos, matando cerca de quinze pessoas. A notícia do confronto espalhou-se 

rapidamente pela cidade. Logo a população encheu a Praça da República e ―dahi a pouco se 

acometia A Província com o ímpeto tremendo com que os revolucionários de 89 destruíram 

a Bastilha197‖. 

Poucos meses após o saque dos seus bens, Antônio Lemos instaurou no Rio de 

Janeiro um processo crime contra o Estado do Pará, pleiteando indenização por danos 

morais e ressarcimento dos valores perdidos no assalto ao prédio d‘A Província do Pará e à 

sua residência. Este processo contém a relação de bens saqueados e destruídos pela 

população, assim como os valores atribuídos pela comissão de vistoria a cada montante de 

objeto: 

DANNOS EMERGENTES 

Com a destruição do edifício situado a praça da republica, canto da Avenida 

Serzedelo Corrêa, onde funcionava a redação, administração e oficinas do jornal 

―A PROVINCIA DO PARÁ‖ [...] conforme vistoria com arbitramento  [...] 

devidamente avaliados duzentos e noventa e quatro contos quinhentos e setenta 

mil réis.......................................................................294.570$000 

 

Com a total destruição do prédio situado a Avenida Gentil Bittencourt número 

32, [...] Avaliação feita na vistoria com arbitramento..... 255.302$000 

 

SOMMA A TRANSPORTAR...................................................549.872$000 

TRANSPORTE 

LUCROS CESSANTES  referentes aos dois prédios descritos a razão de setenta 

e dois contos de reis para o da Praça da Republica e quarenta e oito contos de réis 
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para o da residência a Avenida Gentil Binttencourt, tomando-se por base o 

lançamento das decimas do anno do sinistro ........... 12.000$000 

 

Com o saque de tudo que se continha na casa de residência a Avenida 

Bittencourt, compreendendo extraordinário numero de objetos artísticos em 

ouro, prata, bronze, mármore, alabastro, galeria de telas de pintores notáveis 

quadros históricos, bustos estatuetas em bronze, mármore  de Carrara, terá-cota e 

biscuit; e outras pedras preciosas em obras, medalhas históricas, relógios de 

algibeira, incomputável numero de outras coisas de valor, com variadíssima 

applicaçaõ, constituindo um verdadeiro muzeu de preciosidades e recebidos em 

presentes e accumulados durante mais de vinte anos, quatrocentos e cincoenta 

contos de réis (vide photograpias 8ª 

8b)................................................................... ......................450.000$000 

 

Do mobiliário de luxo para três salas e mais diversos aposentos, inclusive 

candeeiros com lâmpada electricas, ventiladores, tapetes ricos, camas, objetos de 

escritório, sessenta contos de reis........................................60.000$000 

De roupas diversas para uso, vinte contos de réis....................... 20.000$000 

 

SOMMA A TRANSPORTAR ..............................................1.199.872$000 

 

TRANSPORTE 

Roupas para cama, colchas de seda e outras, grande guarnição de linho, 

redes finas, toalharia e mais linho de mesa. Dez contos de reis..10.000$000 

 

Uniforme Coronel chefe do Estado maior da guarda nacional, inclusive 

dragonas, duas espadas sendo uma com escrustações de ouro cravejada de 

brilhantes e rubis  (1°, 2°, 3° e 4° uniforme) três contos ..........3.000$000 

 

Tudo quanto compõe uma grande e riquíssima sala de jantar, 

compreendendo móveis do mais fino gosto, baixelas e faqueiro de prata, aparelho 

de louças finas de procellana de sévres e 3 outras procedências, garrafas e copos 

de baccarat, jarrões e outros objetos decorativos, trinta contos de réis (vide 

fotografias sob numero 8E, 8EV E 8F) .........30.000$000 

 

Trens de cosinha e mais necessário ao funcionamento desta, fogões, depósitos 

para agua, armários, mezas de mármore etc, dois contos de 

reis.............................................................................. ............... 2.000$000 

 

Vinhos de diversas qualidades de marcas, seis contos de réis..... 6.000$000 

 

Viveres existentes na dispensa, quinhentos mil reis .................. 500$000 

 

Carros de luxo sendo duas victorias e um landeau, vinte contos de 

reis........................................................................................... 20.000$000 

 

Animais domésticos de creação em grande numero, duzentos mil reis 

..............................................................................................................200$000 

 

Moeda de papel ouro e prata, dois contos de reis ........................ 2.000$000 

 

DANNOS MORAES, duzentos contos de réis. ...................... 2000.000$000 

 



 
 

83 
 

SOMMA TOTAL ........................................................... 1.473.572$000
198

. 

(grifos meus). 

 

Segundo a Folha do Norte, dois dias após as agitações populares ―em várias ruas da 

capital ainda podiam ser encontrados diversos objetos pertencentes ao ‗velho Lemos‘, [...] 

sendo arrecadados pelos transeuntes199.‖ Os lauristas, em sua narrativa, fizeram um velório 

simbólico de Antônio Lemos: 

Ainda no Palacete da Gentil Binttencourt foi encontrado, pela manhã, um busto 

do sr. Lemos tendo sido arrastado pelas rua pelo molecório, que o cuspia e levou 

para defronte do necrotério, onde pretenderam depositá-lo. Dahi foi o busto 

arrastado para o caes da Port of Pará, de onde o atiraram ao rio
200

. 

 

Em seguida a esta representação, os lauristas narraram todo o martírio público vivido 

por Antônio Lemos. Ressaltavam que nos últimos dias tinham se espalhado boatos de que 

Antônio Lemos teria saído da cidade, porém o destino que teria tomado era incerto. Uns 

diziam que ele teria ido para o Moema, espécie de sítio de sua propriedade localizado fora 

do perímetro urbano, outros que ele havia ido para o sítio de um amigo chamado Thomaz 

Ribeiro. Outros afirmavam que ele estaria escondido no palácio episcopal.  Porém, um 

amigo do ex-intendente teria denunciado o seu paradeiro. Antônio Lemos estaria escondido 

na casa do fogueteiro Eduardo Moreira, homem que teria perdido uma perna por causa da 

sua profissão. 

Os populares dirigiram-se à casa de Eduardo Moreira. Ao vê-los, os capangas que 

acompanhavam Antônio Lemos teriam tentando reagir a tiros. Instaurou-se um tiroteio, 

provocando a fuga dos capangas. Vendo-se abandonado, Antônio Lemos teria tentado fugir, 

mas foi impedido e levado para a rua. No começo, Lemos teria querido reagir. ―Fazendo 

um gesto dramático, expos o peito, mandando que atirassem‖, ao que os populares teriam 

respondido: ―– Não queremos matar, mas, se tem desejo de morrer, aqui tem uma pistola: 

suicide-se‖. Diante de tal atitude, Antônio Lemos teria sido tomado pelo pavor, implorando 

misericórdia, pedindo em nome da família paraense que não o matassem e que o levassem à 

casa da autoridade mais próxima. 

A esposa de Antônio Lemos narrou o seu transporte até a casa do intendente Virgílio 

de Mendonça da seguinte forma:  
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 já na manhã seguinte do dia 30 de agosto, descobrindo-o abrigado na casa 

que lhe servira de refugio, infligiram-lhe os mais graves ultrajes públicos, 

insultando-o, apupando-o e levando-o como prisioneiro a casa do Intendente 

Municipal de então, cujo soldo servia grande parte dos perturbadores da ordem
201

. 

  

Nota-se que os insurretos tentavam deixar claro por suas ações que Antônio Lemos, 

para eles, não era digno de nenhum respeito. Violaram o seu lar e o seu corpo, 

considerados, pela lei e pela moral, propriedades privadas e invioláveis.  Às 9 da manhã, 

mais ou menos, chegaram à casa do então Intendente Virgílio Mendonça e ao enxergá-lo na 

janela, Antônio Lemos teria levantado ―os braços para o Intendente, dando ao rosto uma 

expressão dolorosa, suplicando-lhe piedade‖. Virgílio de Mendonça teria reagido pedindo 

―às pessoas que o conduziam que nada lhe fizessem, dando-lhe guarida em sua casa‖. 

Acrescentemos a narrativa da Folha do Norte a imagem de um homem de quase setenta 

anos e a aparência de Lemos, transmitida pelos lauristas, incutirá, de fato, comiseração: 

―trazia a cabeça ao léo e  cheia de terra, tendo-lhe sido rôto um bonnet-branco com que a 

resguardava. Trajava um pyjame de fazenda leve, de côr amarela, camisa americana com 

colarinho e um pardessus de caxemira‖.  

Ao entrar na casa de Virgilio Mendonça, Antônio Lemos fora levado pelas 

contingências politicas a renunciar aos cargos que ainda ocupava. Para isto, o intendente 

mandou chamar o tabelião Theodósio Chermont, após cuja Antônio Lemos escreveu suas 

renúncias: 

Declaro que de minha livre e espontânea vontade renuncio o mandato de senador 

do Estado do Pará. 

Belém, 30 de agosto de 1912. Antônio José de Lemos. 

........................................................................................................................... 

 

Quartel general do Comando Superior da Guarda Nacional, do Estado do Pará. 

Belém, 30 de agosto de 1912. 

Sr. Coronel – Comunico-vos, para os devidos efeitos, que nesta data vos passo o 

comando superior interino desta milícia, visto ter pedido exoneração do cargo ao 

senhor ministro da justiça.  

Saúde e fraternidade – Sr. Coronel José Cardoso da Cunha Coimbra - Antônio 

José de Lemos
202

.  

 

Em seguida, Antônio Lemos escreveu vários telegramas comunicando a algumas 

autoridades do país sobre a sua renúncia: 
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Marechal Presidente – Rio - Comunico v. exc. Acabo renunciar mandato senador 

Estado – Antônio José de Lemos. 

..................................................................................................................... 

Ministro Justiça – Rio – Rogo conceder-me dispensa comando superior Guarda 

Nacional. Indico Substituto Coronel José Cardoso Cunha Coimbra. – Antônio 

Lemos 

....................................................................................................................... 

Senador Arthur Lemos - Rio – Renunciei Cargo Senador. Estado Calma Relativa. 

Antônio José de Lemos
203

.  
 

Após este ato, Antônio Lemos teria ido até a janela e lido em voz alta, diante da 

multidão de populares exaltados, o texto da sua renúncia e o telegrama que enviou para o 

presidente da República deixando-o a par das suas resoluções. Em seguida, três pessoas 

teriam discursado: Chaves Sobrinho, em nome das autoridades locais, um operário que não 

se registrou o nome e Antônio Marçal, em nome de Lauro Sodré. Quando o bacharel 

Angelino Lima tentou falar teria sido impedido pela população, pois em sua formatura, 

teria tido Antônio Lemos como seu paraninfo. 

Diante de tudo isto, os lauristas afirmavam que Antônio Lemos aparentava calma. 

Como vimos acima, o próprio Lemos havia declarado no telegrama que escreveu ao seu 

sobrinho e senador Arthur Lemos: ―Renunciei Cargo Senador. Estado Calma Relativa‖. 

Ainda pela narrativa da Folha do Norte, ele aceitou uma xícara de café e uma taça de 

champanhe e conversou distraidamente, demonstrando em alguns momentos bom humor. 

De repente, Lemos teria iniciado uma conversa com os que estavam na sala: ―Como sabem, 

eu era o dirigente da politica paraense, quando o dr. Lauro Sodré governava o Estado, e 

portanto, estou ao facto de todos os pormenores referentes a sua gestão‖.  Após alguns 

diálogos com os presentes na sala, ele teria se voltado a um dos empreiteiros de concessões 

dadas por ele, disse: ―[Sr. Guedes da Costa Junior], só o senhor obteve duas concessões, 

lembra-se?‖.  A Folha relatou que, ―O Sr. Guedes desaprumou, mas depois respondeu: - 

duas, não, uma, apenas, a do mercado de São Braz‖. Então, Antônio Lemos prosseguiu a 

conversa perguntando: Está o meu nome envolvido nela? Obtendo resposta negativa teria 

dito: ―Eu fui obrigado a satisfazer todas as vontades para não ferir as suscetibilidades dos 

meus amigos ursos. Sim, Amigos, ursos‖.  
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E vendo Cypriano Santos, diretor da Folha do Norte, teria dito: ―Há quanto tempo o 

não vejo! Está gordo e velho... Ah, não, desculpe; o velho aqui sou eu – o velho Lemos‖. 

Depois, se dirigindo ao chefe de policia, Eloy Simões, teria dito:  

-Então o sr. Deixou a missão de juiz para meter—se num grande cipoal, em 

doutor? [...] O chefe de policia não é somente chefe de policia: é também um 

auxiliar administrativo e dos mais valorosos. Quantas vezes não terá V. Exc. 

Nomeado um coronel para prefeito de policia e que o dr. Reconhece não ter a 

competência precisa? Pois assim fui eu, de maneira que os vinte anos que dirigi a 

politica paraense, tive de fazer certas vontades contra  a minha, e unicamente para 

servir amigos via-me obrigado a fechar os olhos. Entretanto, com tudo isso, não 

consegui fazer um só amigo
204

.  

 

Todo este processo de captura, renúncia e diálogos, teria ocorrido no intervalo de 

quatro horas. Antônio Lemos teria chegado à residência do Intendente Virgílio Mendonça 

às 9h da manhã e sido levado em uma carruagem, sob a proteção de Lauro Sodré e 

Cypriano Santos, às 13h, para a residência da sua filha casada com o engenheiro Joaquim 

Lalôr.  

Toda a narrativa feita pelos lauristas é muito interessante, pois parece ser uma 

destituição pública do poder de Antônio Lemos. Primeiro, utilizando o busto de Antônio 

Lemos como representação de sua pessoa, tentam demonstrar que o ex-intendente desceu à 

condição de não ter o respeito nem mesmo das crianças da cidade que, de certa forma, são a 

parcela da população que, necessariamente, deveria ter respeito por todas as outras, já que 

estão na base da hierarquia etária. Mais que isto, demonstra que, representado por seu 

busto, Lemos foi levado até o necrotério, local de morte e, sem direito a sepultamento, foi 

atirado ao rio.  

Depois, representam Antônio Lemos como um covarde que diante da adversidade 

política foi buscar a proteção de um deficiente físico, esquivando-se da responsabilidade de 

enfrentar como um homem digno a fúria da população, renunciando a todos os seus cargos, 

e pior, ao ser encontrado, teria implorado por sua vida, como um verdadeiro covarde. Em 

seguida, os lauristas demonstram que Antônio Lemos estava tão fragilizado que foi pedir a 

proteção dos seus inimigos. Não podemos esquecer que Virgílio Mendonça, Intendente 

naquele momento, foi o primeiro a posicionar-se contra Antônio Lemos no Conselho 

Municipal. As supostas conversas, estabelecidas por Antônio Lemos com outras pessoas 
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presentes, reproduzidas pela a Folha laurista, em muitos momentos, apresentavam um 

homem alheio à realidade, insinuando que Lemos teria enlouquecido ao perder o poder 

definitivamente.  A insinuação é que ele viveria do passado.  Após Antônio Lemos, 

supostamente, ter lido o texto de sua renúncia à população, foi dada voz ao Estado na 

pessoa de Chaves Sobrinho, ao povo na pessoa de um operário, a Lauro Sodré na pessoa de 

Antônio Marçal, mas foi negada ao lemista Angelino Lima. Neste ato, os lauristas 

pareciam querer deixar claro quem eram os novos donos do poder no estado e que os 

lemistas não teriam mais voz na cidade.   

Mas as intenções mais importantes que parecem estar embutidas no texto, são o alerta 

que a Folha do Norte buscava fazer para todos, de que o perigo político ainda rondava a 

cidade. Na matéria produzida por este jornal, Antônio Lemos, também, é representado 

como uma vítima dos seus amigos, aos quais teria feito tudo para agradar. A mensagem 

embutida parecia ser a seguinte: Antônio Lemos caiu, mas ainda ficaram os seus 

apoiadores. A outra ideia é a de que Cypriano Santos, Lauro Sodré e Virgílio Moraes eram 

pessoas cheias de compaixão, pois, no final, apesar das desavenças políticas, foram os 

protetores da vida de Antônio Lemos. No fim, o controle e a guarda de tudo teria que 

parecer pertencer aos lauristas, inclusive a pessoa que tinha sido o homem mais poderoso 

do estado do Pará.  

A versão dada por Antônio Lemos sobre as motivações que teriam levado à 

insurreição que provocou a queima dos seus bens é muito semelhante à dada pela Folha do 

Norte na época. Contudo, lauristas e lemistas divergiram em dois pontos: 1) Sobre quem 

foi o grupo agressor e quem teria apenas reagido à agressão e; 2) Sobre a responsabilidade 

da Folha laurista no caso.  

No já mencionado processo- crime movido por Antônio Lemos contra o Estado do 

Pará, em dezembro de 1911, ele alegou: 

Que seus inimigos e adversários políticos, muitos dos quaes haviam servido a sua 

direção partidária, promoviam, no decurso do anno de 1912, uma violenta 

campanha contra a sua pessoa, no temor que fosse restaurado seu anterior 

prestigio no Estado, a despeito de suas continuas declarações de afastamento da 

politica activa, servindo por alguns jornaes diários de circulação, que se 

constituíram os principais fatores da agitação que reinava em todas as classes 

sociais, onde se debatiam interesses políticos contrários, a que era estranho o 

coronel Antônio Lemos, não obstante a exploração em torno de seu nome faziam 

aqueles seus inimigos, adversário pelos seus órgãos de publicidade;  

Do mesmo modo 
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Que em linguagem violenta propagavam estes jornais ideias subversivas da paz 

publica, acoroçoando e insuflando a sedicção e a desordem ao mesmo tempo em 

que em diversos pontos dessa cidade se organizavam grupos armados, à guisa de 

batalhões e brigadas de patriotas, a que era ministrada instrucção militar, a vista 

das autoridades publicas, constituindo uma ameaça constante a segurança 

individual e a propriedade
205

.  

Mesmo a despeito de todas as acusações e do combate político feito a Antônio Lemos 

pelos lauristas, diferente da versão dada acima, ainda em 1912, logo após as agitações 

politicas, a Folha do Norte declarou que:  

Ainda ontem escrevíamos que somos partidários das soluções pacíficas. Mas o 

fenômeno que colleou, como a uma serpente de fogo, pelas ruas de Belém, 

pontilhando o seu trânsito do fosforear dos fuzis revolucionários, eram 

incoercíveis com a morte. Só quem o não via eram os loucos que, supondo -se 

acima do sentimento público, acima do civismo da comunhão, acima de Deus e 

dos homens, iam por diante na sua tarefa sinistra de espalhar o ódio, a infâmia, a 

fraude, a miséria da intriga, como arma de combate desleal, não contra o 

adversário, mas contra a população do Estado, porque o conflito deixara de ser o 

tema de uma rivalidade partidária, para ser um conflito permanente entre 

seiscentas mil e tantas almas e um grupo de dez indivíduos afrontosamente 

favoneados nas suas pretensões de mando
206

.  

 

Os lemistas atribuíam a culpa do ocorrido aos lauristas e vice-versa. Antônio Lemos 

também declarou, no mencionado processo-crime contra o Estado, que teria renunciado 

sobre pressão, o que não é difícil de acreditar, dada a cena narrada pela Folha do Norte. O 

processo movido por Lemos correu por anos, de 1912 a 1936, chegando ao Supremo 

Tribunal Federal.  Entre as alegações que o Estado usava para emperrar o processo estava a 

de que Antônio Lemos não poderia ter aberto o processo na capital do país, visto que, no 

entendimento do Estado, ele continuava residindo em Belém, já que possuía bens na cidade. 

Esta era, provavelmente, uma maneira de tentar evitar que o processo fosse julgado onde 

Lemos ainda tinha influencia politica.  

Durante grande parte deste processo crime o Estado foi julgado à revelia, pois os seus 

representantes legais não compareciam às audiências. Na década de 1930, cientes do efeito 

sobre as Oligarquias locais, provocado pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder, os 

representantes do Estado passaram a alegar que as agitações ocorridas em 1912 na cidade 

de Belém estavam inseridas na onda de contestações populares que havia tomado conta do 

país naquela época. Lembravam que estes fatos já haviam sido analisados por Sylvio 

Romero e citando este sociólogo diziam: 
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―A realidade é que a congerie dos nossos mandões  nos faz patinar na lama, 

atiram moedas para o ar a serem apanhadas pelos apaniguados e espalham o 

sangue de suas vitimas  para escarmento dos recalcitrantes. A verdade é que 

estamos divididos em clãs com os seus donos, em grupos, com os seus chefes, em 

bandos com os seus cabecillos: politica, social e economicamente é este o 

espetáculo geral...‖ 

―Alongou tentáculos por toda a extensão do Estado, suga diretamente dos cofres 

públicos grossas somas, sob a forma de ordenados e outras maiores, d isfarçadas 

em arranjos vários. Nesta fórmula, a família governamental, a tribu dirigente 

assume a feição de casa reinante. O chefe, o tuxaua, rebento atávico de caciques 

indígenas, dá-se ao luxo De se fazer substituir no trono, durante as ausências, em 

viagem de recreio, pelo príncipe herdeiro‖.   

E continua o escritor a sua critica, examinando a situação do nerysmo no 

Amazonas, maltismo , em Alagoas, a dynastia Pedro Velho no Rio Grande do 

Norte, A dos machados e neiva na Parahyba, como as de Benedito Leite no 

Maranhão, Pires Ferreira no Piauhy, Rosa e Silva, em Pernambuco,  Rodrigues 

Alves, em São Paulo, e Salles Pinheiro e Peixoto, em Minas, etc... Inclusive a do 

Castellismo que ele qualifica de positivóide e que diz perpetuado pelo terror, pelo 

contrabando, pelos recursos federaes e pelos colonos estrangeiros, ( v. 

―Provocações e debates‖, pg. 410 e seguintes)
 207. 

 

Citam ainda, para justificar o motim de 1912, outro autor que consideram ―mais 

moderno, da lavra de Rodolpho Theophilo, denominado ‗A sedição do Joazeiro‘‖. Este 

livro, dizia o advogado do estado do Pará: 

 Pinta a situação cearense, que foi a mesma do Pará, nestes termos:    ―Voltar de 

novo ao captiveiro, mas um captiveiro peior ainda, pois os accyolys tomariam ao 

poder, sedentos de vingança, não poderia ser,  e o povo, numa revolta 

assombrosa, pegou em armas para defender a vida e a liberdade...
208

 

 

Quanto aos incêndios e saques, diziam que: 

―Aqui o povo tem medo de voltar ao julgo dos antigos senhores, dos que lhe 

haviam tirado todas as liberdades, até a de pensar, a de consciência, queima-lhes 

as casas, enxota-los. Quanto aos saques: ―Foi uma reivindicação praticada pela 

ralé que se havia incorporado ao grupo de patriotas‖. 

Este ato, muito de acordo com a moral da canalha, com o sentido dela, justificava 

quem o praticou: ―Tiramos o que era nosso, o que era do povo, pois eles nada 

tinham quando entraram para o governo! (op. Cit. Pg. 19)
209

 

 

Antônio Lemos faleceu dia 2 de outubro 1913 no Rio de Janeiro, para onde rumou 

após as agitações politicas no Pará em 1912210. Sua esposa, D. Ignez Maria de Lemos, deu 

seguimento ao processo contra o Estado, falecendo em 1931, sem vê-lo chegar ao fim. Seus 

herdeiros prosseguiram processando o Estado. Em 1936, o Superior Tribunal Federal deu 

ganho de causa aos herdeiros de Antônio Lemos, porém, sem direito a indenização por 
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danos morais, sendo condenado a dividir os custos do processo com o réu – o Estado do 

Pará. Mesmo este processo tendo vindo a público somente no ano de 2011, a narrativa da 

sublevação de 1912 foi por diversas vezes ratificada na literatura local e nos relatos de 

memória dos que viveram o episódio, pouco diferindo umas das outras. 

 

Figura 23: Antônio Lemos entre uma de suas filhas e um de seus genros. A imagem ilustrou a 

matéria da revista Fon Fon sobre a sua ―deportação‖ definitiva para o Rio de Janeiro em 1912. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Revista Fon-fon. Rio de Janeiro, 1912. 

 

Durante quase todo este capítulo tratei dos meandros políticos que envolveram a 

urbanização de Belém. Mesmo que pareça ao leitor que, a certa altura da narrativa, eu tenha 
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me distanciado do tema aqui tratado e do sujeito que é o cerne desta dissertação, reafirmo 

que Francisco Bolonha esteve extremamente ligado às tramas políticas tecidas por Antônio 

Lemos durante o período que este intendente esteve no poder. A razão da escrita da 

biografia de Francisco Bolonha é compreender o processo de modernização da cidade de 

Belém.  Bolonha é, assim, o meu ―fio condutor‖.  

Veremos posteriormente que, a partir da década de 1920, quando a memória sobre a 

atuação de Antônio Lemos começou a passar por um processo de positivação, alguns dos 

seus aliados começaram a ser reintegrados à cena politica paraense. Foi assim que 

Francisco Bolonha, um dos aliados de Lemos mais execrados, assumiu em 1936 a 

Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará e passou a colaborar com o jornal Folha do 

Norte, tendo recebido desta, como vimos no inicio deste capítulo, uma homenagem no 

momento da sua morte, deixando de ser o ―toleirão‖ indesejável, para tornar-se o homem 

público, valoroso, que só orgulho trouxera à sua cidade natal. 

Ao tratar de todo o processo de deposição de Antônio Lemos, que vai desaguar na 

década de 1930, não tive a intenção, nem poderia, de esmiuçar todas as questões que 

envolveram tal processo. Contudo, durante minha análise, pude perceber que o processo 

que Antônio Lemos moveu contra o Estado do Pará apresenta outros fios que ainda 

precisam ser desenrolados do novelo da história nortista. Dentro da narrativa deste 

processo, a temática das oligarquias, que tomaram conta de todas as regiões do Brasil 

durante a Primeira República, se faz muito presente, a ponto de quase se impor, até mesmo 

ao pesquisador que não a tem como problemática principal em seu trabalho. Decerto, o 

leitor atento sentirá a necessidade de compreender melhor os detalhes da politica 

oligárquica desenvolvida no Pará durante o período, mas uma análise profunda deste 

processo me levaria para outros caminhos da história paraense, por isso, optei por apenas 

enunciá-la. Por ora, ela fica em aberto, a espera que outro pesquisador se debruce sobre ela, 

trazendo-a completamente à superfície. 
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CAPITULO II 

 

2. Belém Moderna: a modernidade do ontem 

 

A historiografia amazônica aponta o surgimento de uma ideologia decadentista em 

parte considerável da intelectualidade paraense que, a partir do final da década de 1910, 

período que marca a falência da economia da borracha, teria ficado ―profundamente 

desconfiada de seu passado de glórias211‖. Após o declínio da goma elástica, muitas 

histórias de lamento foram produzidas. Em ―Memórias do quase ontem‖, Octávio Meira 

fala da felicidade que teria malogrado junto com a borracha:  

 

Conheci meu avô já idoso. Seus negócios haviam decaído. Em 1907 havia se 

mudado para Paris com a família. Foram três anos deliciosos e felizes (...). Meu 

avô, logo que chegou a Paris, foi morar no Hotel Université, onde residiam 

muitos paraenses: d. Augusta Bolonha e família, um médico do Pará, dr. Joaquim 

Paulo de Souza, Ludovico Paiva. Em 1910 veio a crise da borracha, que se 

agravou em 1911 e 1912. Foi um terremoto. Fortunas ruíram por toda parte. A 

borracha, que custava 8 mil reis o quilo (...), caiu a zero. Os seringais do oriente 

inundavam de borracha os mercados consumidores. Os ingleses nos desprezaram. 

De Paris vieram as louças compradas por meu pai, as baixelas. E vieram também 

as bebidas para as festas, as rendas e os bordados, as roupas de cama e mesa. Era 

tudo de Paris, naqueles tempos que não tínhamos ágios, nem tarifas, em que 

exportávamos as nossas matérias-primas e os dólares e as libras davam para tudo, 

para todas as loucuras. (...) Foram os dias mais felizes de minha tia Alice, que 

ainda hoje, com mais de 80 anos de vida, suspira pelos dias e pelas noites de Paris 

(...)
212

. 

 

 
A família Bolonha, pela citação de sua madrasta e de Ludovico Paiva, sócio de 

Francisco Bolonha, é utilizada por Octávio Meira, como exemplo de família que se mudou 

para a Europa para viver dias de fantasias financiadas pela goma elástica. A imagem de 

famílias que cultuavam o hábito de falar francês em casa é uma constante na literatura 

local. Deste tempo de fausto econômico, há muitas narrativas que falam de saudade. Não 
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foram apenas aqueles homens da primeira metade do século XX que se apegaram à imagem 

produzida sobre a Belém deste período213. Grande parte da população, principalmente a 

mais instruída, já ouviu dizer que Belém foi a ―Paris nos Trópicos‖. Muitas histórias 

surgiram fortalecendo este imaginário. Algumas, não se sabe ao certo como, atravessaram 

gerações, chegando ao hoje. Leandro Tocantins, por exemplo, afirmou que ao visitar o Rio 

de Janeiro em 1904, Antônio Lemos teria ouvido do prefeito Pereira Passos o seguinte 

lisonjeio: ―Eu começo a fazer na minha cidade o que Vossa Excelência já fez na sua214‖.  

São comuns discursos que se apegam a este imaginário de fausto nortista. Nos meses 

que antecederam as comemorações dos Centenários da Independência do Brasil e da 

Adesão do Pará a Independência215, que ocorreriam nos anos de 1922 e 1923, mais de dez 

anos após o marco da falência da borracha, surgiu no jornal Folha do Norte e na revista A 

semana uma série de fotografias sob o titulo ―Belém Moderna‖. A primeira imagem da 

série foi uma foto do Grande Hotel216 com a legenda: ―Sumptuoso edifício do Grande 

Hotel, de propriedade da firma Teixeira Martins & Cia. De Belém, e sem egual no Norte da 

República217‖. Nos meses seguintes, que antecediam as efemérides, outras imagens da 

cidade, de mesma natureza, continuaram aparecendo com o mesmo título, mas sem 

regularidade.  

Durante as efemérides dos anos de 1922 e 1923, as aparições destas imagens tornaram-

se regulares na revista.  As legendas explicativas foram suprimidas. A única legenda que 
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acompanhava as imagens era o enunciado: ―Belém Moderna‖. As imagens da cidade, 

apropriadas pela revista no inicio da década de 1920 foram retiradas do Álbum do Pará, 

produzido na gestão de José Paes de Carvalho (1897-1901), do Álbum do Estado do Pará, 

produzido na gestão de Augusto Montenegro (1901-1909) e do Álbum de Belém, produzido 

na gestão do Intendente Municipal Antônio Lemos (1897-1911). Todos estes álbuns foram 

produzidos para divulgar, dentro do Pará e em outros estados do Brasil e do exterior, os 

melhoramentos urbanísticos que o estado do Pará vinha sofrendo desde meados do século 

XIX. Muitas imagens apresentadas tinham como pontos coincidentes as panorâmicas. Se 

pensarmos que ―a função principal da panorâmica é transportar o expectador no espaço e no 

tempo, trazendo-o para dentro da imagem218‖, poderemos inferir que a seleção das imagens 

intencionou trazer o leitor para dentro de uma realidade que tornasse palatável a realidade 

pela qual o Pará atravessava, naquele momento de crise219.  

A remodelação urbana pela qual Belém passou na virada para o século XX é uma das 

marcas mais profundas deixada na história e na memória urbana desta cidade. Neste 

capítulo, veremos como a atuação profissional de Francisco Bolonha contribuiu para 

efetivar esta modernização. Mas antes, discutiremos como os administradores locais 

impuseram esta remodelação aos moradores do núcleo considerado urbano. Leis definiram 

novos comportamentos, chocando-se com antigos costumes e criando tensões sociais.   

Todas as imagens da série ―Belém Moderna‖ retratavam edificações do período áureo 

da borracha. Os palacetes Bibi Costa e Bolonha, construídos por Francisco Bolonha, foram 

foto de capa, além de virem, também, no jornal Folha do Norte com a mesma legenda. Por 

isso, é possível utilizarmos as obras de Francisco Bolonha para pensarmos quais as 

motivações, além da estética, impulsionaram as transformações urbanas em Belém. O 

capítulo que se inicia na virada do século XX, mescla a participação de diversos outros 

sujeitos da remodelação urbana com a participação de Francisco Bolonha neste processo, 

atentando para as negociações, as resistências e os conflitos. Veremos que a arquitetura 

adotada em Belém neste período não tinha função apenas estética e que, em sua adoção, 
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estavam embutidas uma série de teorias e valorações simbólicas próprias de meados do 

século XIX e do inicio do século XX.  

  

 

2.1- Belém Moderna: a imposição de uma nova maneira de morar 

 

Com a instauração do Regime Republicano os municípios e estados brasileiros 

ganharam maior autonomia econômica e política, até então eram subordinados ao governo 

da província.  Neste processo, o estado do Pará passou a ser o único beneficiário dos 22% 

de tarifa imposta sobre toda a borracha vendida ao exterior. Esta soma atingiria, em 1892, 

cerca de 6.139 contos (cerca de 1,5 milhão de dólares)220. Além disso, recorrer ao crédito 

estrangeiro deixou de ser uma ação do governo central. Antônio Lemos, por exemplo, 

emprestou no Brasil cerca de 20 mil contos de réis. Para saldar esta dívida, contraiu outras 

duas dividas fora do país. Do Ethelburg Sindicate em Londres, emprestou 1 milhão e 60 

mil libras esterlinas, sendo que a receita anual da Intendência não chegava a 7 mil contos de 

réis – valor que corresponderia na época a 623 mil libras esterlinas221.  Sobre esta liberdade, 

o Intendente municipal declarou o seguinte: 

Com a Proclamação da Republica, passaram os municípios a ser autônomos, 

quando até então tinham vivido subordinados ao governo da província, com 

orçamentos feitos pela Assembleia Provincial. A Constituição ampliou 

consideravelmente a raia dos poderes municipais; o conselho [municipal] orça a 

receita e fixa a despesa do município;  crea impostos aplicando o seu producto 

como convier  as necessidades dos serviços;  contrae empréstimos, recorre a 

outras operações de créditos; resolve sobre alienação, troca ou hypotheca de 

imóveis; adquire a titulo gratuito ou oneroso os imóveis necessários;  desapropria 

para  a utilidade municipal; regula as posturas; apura as eleições dos seus 

membros e do intendente; crea emprego e fomenta a instrução do município
222

. 

 

No Regime Republicano a dívida externa triplicou em pouco mais de 20 anos.  No 

momento da Proclamação da República ela girava em torno de 30 milhões de libras 

esterlinas, em 1910 girava em torno de 90 milhões223. No Pará, as pesquisas de Walter 
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Pinto Oliveira apuraram que empréstimos contraídos no tempo do governo de Antônio 

Lemos, durante a época de alta da economia da borracha, trinta anos depois, ainda não 

haviam sido pagos224. Mas a face positiva desta moeda é que a República, também, 

propiciou liberdade de ação para que os municípios atuassem ativamente na remodelação 

urbana das cidades. Segundo o exposto em um dos Relatórios da Intendência Municipal de 

Belém:  

 

No período republicano e com especialidade nos últimos anos, a corporação 

municipal tem adquirido uma grande importância, no exercício das amplas 

atribuições que a constituição lhe conferiu. O município de Belém possui uma 

longa série de grandes melhoramentos, realizados dentro deste curto período de 

doze anos
225

. 
 

À medida que o comércio da borracha se expandia, os comerciantes locais 

diversificavam seus investimentos. Linhas de bonde, abastecimento de água, iluminação 

pública e rede telefônica, tudo isso foi, até certo ponto, custeado e gerido por paraenses ou 

moradores do Pará. Nesta época os serviços públicos da América Latina estavam, quase 

que exclusivamente, sob a propriedade e direção de empresas europeias ou norte-

americanas. Por isso, Bárbara Weinstein considera relevante que as elites amazônicas 

tenham investido no serviço público226. Contudo, muitos destes empreendimentos eram 

repassados para empresas estrangeiras meses após terem sido acertados, algumas vezes, 

antes mesmo de serem iniciadas as obras. Os contratos assinados entre a intendência e seus 

concessionários, continham a cláusula que garantia a transferência do negócio com prévia 

autorização da municipalidade. Vários casos deste tipo foram denunciados nos jornais 

locais, tendo sido mais conhecido o caso da implantação dos esgotos de Belém. Este 

serviço, como visto no capítulo anterior, foi concedido ao genro de Antônio Lemos e 

repassado, logo depois, para uma empresa americana. Ao que me parece, muitos 

comerciantes locais organizavam as empresas, depois as vendiam, obtendo lucros com este 

comércio. Desse modo, todos ganhavam: comerciantes, Estado e capital estrangeiro.  
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Havia, portanto, a conjuntura ideal que propiciou a execução da reforma urbana pela 

qual a cidade de Belém passou na virada para o século XX e nas décadas seguintes. Porém, 

é importante não limitarmos o entendimento da adoção dos símbolos de modernidade a 

uma perspectiva somente econômica. É necessária a análise da inserção desses novos 

conceitos, buscando-se compreender a dinâmica da aceitação desses símbolos e o processo 

de valoração de novas ideias pelos agentes que atribuem sentidos a elas. Como assinalado 

anteriormente, para compreender o processo de modernização das cidades, é preciso ter a 

clareza de que, pelos mesmos canais por onde circulam os bens de consumo e as riquezas, 

também circulam elementos culturais e políticos, provocadores de tensões e de 

transformações materiais e conceituais na sociedade227.  

Muitos debates que transcendiam as questões de cunho apenas econômico vinham 

sendo travados por lideranças politicas, médicos e engenheiros durante o século XIX. Era 

corrente a ideia de que a industrialização transformara a cidade em um formigueiro 

humano, propicio a desenvolver pestes, insalubridade e miséria.  A noção de que as cidades 

eram organismos doentes e precisavam ser curados era compartilhada por muitos teóricos e 

literatos que refletiam sobre o desenvolvimento das cidades e sobre os problemas surgidos 

a partir deste desenvolvimento228.  

No Velho Mundo, o crescimento demográfico acelerado de antigos bairros medievais e 

dos bairros operários que surgiram desordenadamente e as construções surgidas nas áreas 

que cresciam em torno das fábricas, dificultavam a circulação de ar e luz solar, além de 

dificultar o escoamento dos detritos. Acreditava-se que a combinação da explosão 

demográfica com o crescimento desordenado das cidades resultava em vielas pouco 

salubres, criando um ambiente propício ao surgimento de epidemias.  

 E o surgimento destas epidemias em grandes centros urbanos como Paris, Londres, 

Berlim e Viena, além de representar um risco para a economia destas cidades, punha em 

xeque o tripé que formava os pressupostos ideológicos burgueses que sustentavam o 

capitalismo industrial: a razão, a ciência e o progresso. A insalubridade das grandes 

cidades, combinada a fatores políticos, tornou-se um problema a ser vencido pelo poder 

público europeu durante o século XIX. A partir de então, a higienização tornou-se um forte 
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elemento ideológico, usado para justificar a transformação do espaço urbano em diversas 

cidades do mundo229.  

A partilha deste ideário, combinada a elementos políticos e a conjuntura econômica 

favorável, fez com que no Brasil, durante as últimas décadas do século XIX e as primeiras 

do século XX, ocorresse a intensificação do processo de modernização do espaço urbano. 

Cidades como o Rio de Janeiro – capital federal e porta de entrada do país –, São Paulo, 

Recife, Belém e Manaus sofreram intervenções para adequarem-se as necessidades urbanas 

do momento230.   

No caso de Belém reformulou-se leis, com o objetivo de garantir a modernização do 

espaço da cidade. Ao Código de Posturas Municipal foi dada nova denominação em 1900, 

Código de Policia Municipal. As leis que o compunham serviam como elementos 

normatizadores do espaço urbano e foram formuladas e reformuladas de acordo com as 

necessidades dos administradores da cidade231.  Jussara Derenji considera que dois 

princípios nortearam o Código de Policia Municipal, o da higiene e o da estética232. 

Acrescento a eles a necessidade de controlar a circulação da parcela indesejada da 

população – as ditas ―classes perigosas‖ – moldando-a a um novo modelo comportamental 

burguês.  Como observou Sidney Chalhoub, insistir em conceitos como ―limpeza‖ e 

―beleza‖ e os seus correlatos para entender a ação saneadora dos ―teóricos‖ e ―práticos‖ da 

cidade no final do século XIX e início do XX, não nos permite enxergar para além da 

aparência dos discursos. Pois, por trás da declaração literal da intenção de ―fazer a 
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civilização europeia nos trópicos‖, estaria a intenção de ―se fazer política, deslegitimando o 

lugar da politica na história233‖.  

Em Belém, o Código de Policia impunha regras cada vez mais severas à população, 

demarcando a posição social e política dos legisladores da cidade e impondo o tipo de 

comportamento que seria permitido e o que seria coibido a partir de então. O Conselho 

Municipal aprovou em dezembro de 1898 a lei número 218, autorizando o Intendente a 

reorganizar o Serviço Sanitário Municipal. A direção deste serviço foi confiada ao clinico 

Dr. José Antônio Pereira Guimarães. Esta escolha não foi aleatória, pois os médicos, assim 

como os engenheiros, tiveram papel fundamental para que os governantes modificassem as 

suas atitudes sobre as questões do saneamento e higiene dos lares e da cidade, a partir de 

meados do século XIX. As câmaras municipais passaram a ter assessoria de técnicos 

realmente habilitados, para justificar projetos de lei referentes ao policiamento das novas 

edificações234. Esta mesma lei, também, avalizou a instituição das visitas domiciliares e dos 

estabelecimentos comerciais, para averiguar as condições de higiene dos prédios da cidade.  

Os municípios foram divididos em distritos sanitários e os médicos encarregados da 

vacinação e revacinação voluntária da população235. A Seção de Obras públicas foi 

reorganizada e a cargo desta Seção ficou a modernização da cidade, concomitantemente 

com as concessões particulares, já discutidas anteriormente, justificadas pelo Intendente 

como ―necessárias para os países novos, onde a anemia de capitais seria o único empecilho 

para o progresso236‖. 

À medida que a urbanização avançava, novas áreas da cidade ganhavam valor 

comercial. Veremos posteriormente que Francisco Bolonha construiu prioritariamente 

nessas novas áreas. Cinco destas obras perpetuaram o nome dele na história da urbanização 

de Belém. O reservatório de água Paes de Carvalho, o Mercado de carne (Mercado 

‗velho‘), hoje Mercado Bolonha, a Vila Bolonha, o palacete Bibi Costa e o Palacete 

Bolonha. Por causa das duas últimas, no Norte do Brasil, o nome Francisco Bolonha 

tornou-se sinônimo de palacete. Por isso, escrever sobre a atuação de Francisco Bolonha no 
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processo de modernização de Belém é, necessariamente, discutir a exigência para que se 

modernizassem as casas desta cidade na virada para o século XX.  

Por volta de 1900, a Intendência Municipal iniciou a batalha contra a tradição 

arquitetônica local de herança portuguesa. Nos Relatórios anuais criticavam-se duramente 

as edificações urbanas de Belém. Dizia-se: ―ainda estamos longe de offerecer no aspecto 

dos prédios as graciosas e elegantes linhas da architectura moderna, sábia combinação de 

estylos, ostentando um bello cunho de imprevisto237‖.  Neste relatório os capitalistas e os 

mestres de obras apareciam como os principais promotores desta arquitetura, considerada 

monótona e de ―consagrado mau gosto e feia apparencia‖.  Dizia-se:  

 

O capitalista ordinariamente pouco se importa com a apparencia dos prédios: 

deseja-os a baixo preço, para auferir a maior taxa de juro sobre o  dinheiro gasto. 

Por seu turno, o mestre de obras ou é de uma ignorância palmar, até das primeiras 

regras de architectura, ou somenos interesse liga á questão da fachada: seu escopo 

é construir á pressa, aproveitando maior quantidade de tempo e materiaes, afim 

de colher maior saldo sobre o total do contracto. E assim, do consorcio d'estes 

desejos económicos do proprietário e do constructor, advêm o atrazado systema 

de edificação no Pará
238

. 

 

Os argumentos do Intendente apontavam a ganância e a incompetência como as 

causas principais do estilo arquitetônico local que criava casas consideradas ―quasi todas 

acanhadas e baixas, mesmo nas principaes vias publicas239‖. Considerando apenas estas 

duas causas, ignoravam-se quase 300 anos de tradição arquitetônica de herança colonial 

portuguesa, combatendo sistematicamente as tradicionais casas com puxadas: 

Traçados por um só plano commum, possuem a celebre puxada, cuja disposição é 

quasi invariavelmente a mesma, na monótona successão dos vários aposentos. 

Raro nos é dado encontrar na capital e subúrbios uma casa diferente d'este plano 

feio e anti-hygienico
240

. 

 

 

As ―puxadas‖ predominaram na região Norte até o inicio do século XX. A área 

social desta casa era sempre na frente e, com algumas variações, a planta da puxada era 

composta por ―uma sala, seguida por uma sucessão de peças iluminadas através de um 

corredor, finalizando em sala-de-almoço, como pode ser visto abaixo (figura 24). Às vezes, 
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essa última peça adquiria a forma de varanda aberta, um destaque na arquitetura paraense 

do século XIX241‖.   

 

Fig. 24: Planta de uma casa de puxada. 

Fonte: HANDALS et al., 2002.  

 

A planta acima já era uma adaptação à realidade nos trópicos. O clima quente e 

úmido apartou a cozinha do resto da casa. Na ―pátria-mãe‖ ela era posta no meio da casa, 

reunindo a família em torno do fogão. No Brasil o clima, além de afastar o fogão da 

convivência familiar, fez com que as paredes das casas fossem mais grossas para absorver o 

calor242. Apesar do combate a este tipo de construção em Belém, equivocadamente 

considerada quente, a população resistia em modificá-la. Assim em 1907, após anos de 

tentativa de eliminá- las do cenário da cidade, Antônio Lemos declarava:  

 

É tempo, com effeito, de rompermos de vez com as tradicionaes puxadas, ornadas 

de vidraças tão improprias de nosso clima e compostas de dormitórios sem ar, 

nem luz directa. Também devemos fazer guerra sem treguas ao systema das 

alcovas, quentes anti-hygienicas, onde a temperatura se torna sensivelmente 

elevada ás hora destinadas ao somno de seus  moradores
243

.  

 

Os argumentos utilizados a favor das modificações propostas na arquitetura local 

eram um misto de valorização estética e simbólica e preocupação com a higiene e a saúde. 

A desaglomeração, o descongestionamento, arejamento, iluminação e insolação das vias e 

edificações, eram ideias formadas a partir das teorias médicas e biológicas, desenvolvidas 
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na segunda metade do século XIX – como a teoria dos micróbios, de Pasteur, e o 

Darwinismo – desenvolvendo a noção de que o meio era formador do caráter humano, 

respaldando teoricamente as intervenções na cidade, baseando-as na teoria dos fluidos. 

Desse modo, ―os amontoamentos e locais fechados eram responsabilizados pela estagnação 

dos fluxos e impregnação dos ambientes por miasmas que danificavam a saúde244‖. Apesar 

das resistências, a aceitação de uma nova arquitetura por parte da elite financeira local, 

assim como, a campanha do poder público em prol da modernização da forma de construir, 

promoveu o surgimento, na virada para o século XX, de novas tipologias arquitetônicas em 

Belém. Segundo Derenji, este surgimento mostrou ―a radicalização entre as formas 

tradicionais de viver e construir e a busca dos padrões construtivos e técnicos capazes de 

estabelecer uma imagem desejada de modernidade245‖. 

 Impunham-se novos hábitos aos moradores de Belém. A lei n° 261 de 16 de junho 

de 1900, mudou o nome das vias públicas de estradas para avenidas. Considerando que os 

comportamentos e disputas sociais acontecem também em nível simbólico e estão ligados a 

diversos campos, mudando as nomenclaturas, a intendência Municipal exercia o seu poder, 

inserindo um capital cultural que agregava valor simbólico ao espaço da cidade. Assim, 

instituía divisões e criava espaços sociais e geográficos elitizados. Criava, também, diversas 

regras na tentativa de fazer com que a população belenense passasse a atuar de acordo com 

estes princípios, colaborando e reforçando-os na tentativa de se encaixar neles. Por outro 

lado, quando a população tentava burlar estes hábitos, tinham a sua condição subalterna 

reforçada por meio da coerção. 

No Relatório de 1897-1902, observava-se que apesar das tentativas de remodelar as 

avenidas centrais de Belém – 15 de agosto (atual Presidente Vargas) e Ferreira Penna (atual 

Assis de Vasconcellos) – elas continuavam excessivamente povoadas e com muitas 

construções ―provisórias‖, tendo poucos prédios considerados definitivos. O intendente 

reclamava que apesar de ter adquirido diversos prédios e feito diversas demolições nestas 

avenidas, ainda havia muitos outros nesta área central da cidade que ele considerava 

―velhos, feios, cuja suppressão é[ra] urgente, pois estão elles em clamoroso contraste com a 
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beleza da praça República‖246.  Somente em 1907, depois de 10 anos tentando fechar 

contrato, após ter aberto concorrências publicas nas ―principais metrópoles europeias e 

americanas‖, sem obter sucesso, anunciava-se a assinatura do contrato com o engenheiro 

paraense Augusto Sá Mendes para a construção das Avenidas Ferreira Penna e Serzedelo 

Correa.  Sá Mendes comprometia-se a alargar e edificar, também, a travessa Gama e Abreu, 

tendo obrigação de ligar a Avenida Ferreira Penna com a avenida do cais comercial (Ver-o-

Peso). Em troca ele poderia explorar todas esta área por oitenta anos, desapropriando os 

prédio e terrenos necessários para a abertura e alargamento destas vias247.  Determinou-se 

que nesta área central da cidade só seria permitido construir ―mediante determinadas 

condições de recuo, altura, adorno e elegância de fachada, salubridade de disposição 

interna, etc.248‖, a fim de prover de ―algum modo, ao embellezamento e modificação de um 

dos mais centraes e populosos bairros de nossa capital249‖. 

O primeiro núcleo da cidade de Belém, fundada em 1616, hoje chamado de ―Cidade 

Velha‖, ficou praticamente intocado pela reforma urbana do final do século XIX. A cidade 

foi remodelada a partir do bairro da campina. Como mencionado no primeiro capítulo, a 

prosperidade do comércio local fazia com que se necessitasse cada vez mais dos prédios do 

bairro da Campina, onde estava concentrado o núcleo comercial da cidade. Desta forma, a 

área residencial foi se expandindo para outras áreas, antes menos urbanizadas, como a 

estrada de Nazaré, Batista Campos, Marco da Légua. Havia, ainda, para os menos 

favorecidos economicamente, os subúrbios: Cremação, Reduto, Umarizal, Canudos, São 

Braz, Guamá, Pedreira, Telegrafo Sem Fio, Jurunas e outros (mapa 1).  
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Mapa 1: Localização dos bairros da cidade. 

 

Fonte: Intervenção feita em representação geográfica atual da cidade. 
 

A Avenida Nazaré, onde estavam instaladas diversas rocinhas250, espécie de casa de 

veraneio da elite local, foi sendo tomada por casas residenciais. E as casas de veraneio 

passaram a ocupar a Avenida Tito Franco, antes Estrada de Bragança, hoje Avenida 

Almirante Barroso, corredor de entrada e saída da cidade e de comunicação com a área 

metropolitana. À medida que ocorria a urbanização dos espaços da cidade, quem não podia 

inserir-se neste processo, acabou sendo empurrado para áreas suburbanas e não 

urbanizadas. A Estrada de Bragança era ocupada por barracas habitadas pela população 

pobre, quando ela apresentava aspecto de ―extenso e cerrado matagal‖. Próximo aos trilhos 

da companhia Urbana havia somente um estreito caminho por onde transitavam os ―peões‖ 

do largo de São Braz até o Marco da Légua, quando o serviço de viação prestado pela 

companhia Urbana oferecia limitado número de viagens por dia. As poucas chácaras ali 
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existentes, por causa do lamaçal que se formava durante o inverno, só eram habitáveis 

durante o verão.  Pela pouca urbanização do lugar, julgava-se que pessoas que o habitavam 

permanentemente o faziam ―como que resignadamente, alienavam seus direitos ao uso e 

goso dos benefícios da civilização251‖. 

Neste processo de expansão da cidade, a Estrada de Bragança foi alargada para 44 

metros (as suas travessas continham 22 m). Logo que o serviço da viação por bondes foi 

regularizado, com dupla linha de trilhos e viagens com intervalos de partida de 25 minutos 

e que avenida foi urbanizada e saneada – com colocação de calhas para o escoamento das 

aguas pluviais, arborização nas suas margens, postes na entrada de cada travessa, a fim de 

impedir a passagem de carroças e carruagens pelos passeios, construção de bueiros e 

pontilhões, abertura, destocamento, desobstrução e nivelamento completo do leito central. 

Depois de tudo isso, a Lei n.º 275, de 30 de junho de 1900, proibiu a construção de barracas 

na Avenida Tito Franco e determinou diversas regras para as edificações no local:  

 

Art I - Fica prohibida a construcção de barracas, ainda mesmo cobertas de telha 

ou zinco, á avenida Tito Franco, entre a praça Floriano Peixoto [São Brás] e o 

Marco da Légua. 
 

Art. 2 - Entre cada construcção mediará um espaço nunca inferior a 2 metros, 

para que se estabeleça de permeio franca circulação do ar. 
 

Art. 3 - Nenhum prédio poderá receber o vigamento a menos de um metro de 

altura sobre o nivel ordinário do solo, sendo toda a base provida de abertura pelos 

quatro lados, para a perfeita ventilação dos porões. 
 

Art. 4 - Na linha da cornija, entre o forro superior e o telhado, correrá 

externamente uma ordem de ventiladores, devendo haver também pelo lado 

interno aberturas que communiquem o ar dos aposentos para o interior do forro. 
 

Art. 5 - O intendente fixará um praso equitativo, mas improrrogável, para a 

remoção das barracas que actualmente existem na referida avenida. 
 

Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrario
252

. 

O objetivo desta lei era atrair contingente populacional que pudesse financiar a 

construção de casas dentro do padrão de modernização imposto, para aumentar a densidade 

demográfica do Marco da Légua, marginalizando a população pobre que ali habitava. Os 

engenheiros da intendência tinham clareza de que desde o Renascimento as ruas tornaram-

se um elemento fundamental das estruturas urbanas. Mais que isso, sabiam que em 

geografia politica, ―as distâncias não se medem com compasso, mas pela facilidade de 
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transporte253‖.  No relatório municipal, consta que após a urbanização do Marco da Légua e 

a determinação das novas regras de construção para esta área:  

 

Vieram logo os efíeitos d'estes dispendiosos, mas profícuos serviços: a população 

abastada de Belém recebeu a confirmação da salubridade e belleza do subúrbio e 

para elle se dirigiu rapidamente.   Nos últimos três annos, a bella avenida e 

muitas de suas travessas foram ornadas de innumeros prédios e bonitas chácaras, 

algumas das quaes de extraordinário valor intrínseco e estimativo.  , o commercio 

desenvolveu-se notavelmente. A avenida Tito Franco é, já hoje, comquanto ainda  

não calçada, uma das mais importantes e bonitas do paiz, em  virtude da sua 

extensão, largura, valor das propriedades marginaes, elegância de muitos de seus 

prédios, aspecto geral, alinhamento,  arborisação, etc
254

. 

 

A Avenida Tito Franco comunicava o centro da cidade com o Marco da Légua 

(Bairro do Marco), primeira área com ocupação planejada de Belém. Naquele momento, 

―É[ra]evidente a tendência da expansão urbana para aquele ponto255‖. A cidade, ou o 

núcleo urbanizado na virada para o século XX, ficava comprimida entre o litoral e os 

terrenos alagados da parte oriental, entre os limites urbanos e o rio Guamá. Naquele 

momento, Belém só poderia expandir-se para o Marco da Légua. No Relatório de 

Intendência registrou-se: ―esta cidade só tem como desafogo o Marco da Légua, sitio alto e 

secco, dotado de terreno arenoso e em declive, com um perfeito systema de drenagem 

natural256‖.  

Outras avenidas foram abertas na mesma época, com o intuito de valorizar o Marco 

da Légua. O Conselho Municipal autorizou a construção da avenida Primeiro de Março e a 

Praça Barão do Rio Branco (letra - A- do artigo i.° da Lei n.º 282, de 21 de dezembro de 

1900). E a Lei n.º 206, de 24 de setembro de 1898, autorizou o aumento do perímetro do 

Bosque municipal Rodrigues Alves e estipulou que os prédios construídos nas ruas e 

travessas do Marco da Légua ficassem isolados uns dos outros, mantendo a distancia de 4 

metros e 5 centímetros de terreno não edificado257. A urbanização do Marco da Légua logo 

provocou especulação imobiliária. Nos jornais, corretores de imóveis passaram a oferecer 
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terrenos na ―nova povoação do Marco da Légua‖ (figura 25). Surgiram na área construções 

de veraneio como a chácara Bem-Bom, da família Facíola258 (figura 26).  

Figura 25: Anúncio de venda de terrenos no Marco da Légua. 

Fonte: A província do Pará. Belém, 19 març. 1900. 
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  Figura 26: Chácara Bem-Bom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HARADA et al. Belém, 1994, p.12. 

 

Muitas áreas da cidade como Guamá, Jurunas, Reduto e até partes de São Braz eram 

composta por áreas de igapó, alagadiças. Era muito dispendioso saneá-las, o que foi mais 

um incentivo para que a municipalidade tivesse se empenhado tanto para urbanizar o Marco 

da Légua, criando as condições para que ele fosse habitado pela elite financeira da cidade. 

Este era um período em que a cidade era urbanizada a partir das orientações sobre o 

conhecimento médico miasmático259. As elites queriam distância das áreas alagadas, já que 

o saber médico, desde o século XIX, recomendava ―a dessecação de pântanos, charcos, 

mangues e águas paradas, responsáveis pela exalação dos pestilentos miasmas, já que o ar 

era tido à época como o principal veículo de doenças260‖. Registre-se que para os mais 

pobres, sobravam as áreas de igapó, precariamente servidas de transporte e outros serviços 
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públicos. Até a década de 1990 a população de bairros como o Guamá ainda sofria com 

alagamentos, mesmo após o seu aterramento261.  

Belém passou por diversos aterramentos ao longo dos séculos, até ganhar a 

conformação geográfica que possui hoje. Seu primeiro núcleo (Cidade ―Velha‖) era 

separado do resto da cidade pelo igarapé do Piri. A Doca de Souza Franco, hoje área nobre 

da cidade, também era área de igapó e foi ganhando valor imobiliário na medida em que foi 

sendo saneada. Para o bairro do Umarizal, hoje área nobre, foram ―degredados‖ muitos 

pobres, expulsos do centro da cidade, após o saneamento262.  Menos de um mês após a 

renúncia de Antônio Lemos (1911), o Conselho Municipal autorizou a construção de calhas 

e passeios cimentados, nas principais ruas e travessas do bairro do Umarizal, alegando que: 

―nas estações invernosas o trânsito público nelas é feito com bastante dificuldade e fica 

reduzido a estado deplorável [...] e muitas dessas vias, ainda não gozam, se quer, do 

benefício da iluminação pública263‖.  

Assim como a Estrada de Bragança, antes da urbanização e da mudança de nome 

para Tito Franco, além de pouco urbanizados, esses subúrbios de Belém eram mal servidos 

de linhas de bonde. Até tentou-se implementar bondes a tração animal para estas áreas, mas 

as más condições do terreno e do maquinário utilizado, assim como os carros fechados e 

quentes e o grande intervalo entre as viagens, determinaram o fracasso destas tentativas264. 
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Na verdade, os carros a tração animal já não serviam a contento a cidade desde o final do 

século XIX. O próprio Francisco Bolonha tentou uma concessão para implantar uma linha 

de bonde em 1899. Na sessão do Conselho Municipal de 1 de maio daquele ano, Virgílio 

Mendonça, conselheiro municipal, o mesmo que trairia Antônio Lemos anos depois, 

defendeu a proposta de Francisco Bolonha de instalar a Viação aérea Metropolitana. Dizia 

ele que, ―considerando o péssimo serviço de bondes prestado pela Companhia Urbana, que 

não cumpre com as cláusulas do seu contrato, acho que é vantagem aceitar a proposta do 

requerente265‖. Dizia ainda, que o sistema de transporte oferecido pela Companhia Urbana 

era ―rudimentar e inadmissível em uma cidade moderna266‖. Francisco Bolonha 

argumentava que o serviço que ofereceria a população seria: ―o das cidades Norte – 

Americanas, somente nelas, onde o desenvolvimento industrial atingiu o seu mais alto grau, 

pode-se recolher a melhor solução267‖. 

Já vimos que a intendência costumava conceder privilégios para capitalistas, 

instaurando monopólios. Para não contrariar este hábito, Francisco Bolonha alegava que a 

sua companhia não ofereceria concorrência a Companhia Urbana, já que os trilhos, como o 

nome da companhia que ele propunha deixava claro, não seriam instalados no solo, mas 

acima dele. A 4° Comissão, composta para decidir problemas desta natureza, posicionava-

se a favor da concessão. Mas havia conselheiros que se colocavam contra. Cordeiro de 

Castro, o mesmo que em 1898, como Intendente em exercício, prorrogara até 12 de 

novembro de 1905 o prazo para implantação do serviço de tração elétrica em Belém, dizia-

se contrário à Viação, argumentando que não julgava correto que se dessem privilégios para 

explorarem os serviços da cidade criando-se monopólios. E que, assim como a Companhia 

Urbana tinha uma concessão de 50 anos, prestando péssimos serviços, uma concessão a 

Bolonha, dos mesmos 50 anos, seria muito prejudicial à cidade. Note-se que este modo de 

financiar a urbanização da cidade já era, desde então, o ―calcanhar de Aquiles‖ da 

municipalidade, indo ―arrebentar‖ anos mais tarde, como já vimos. Este mesmo conselheiro 

transformou em uma piada a proposta de Francisco Bolonha: ―uma vez estabelecido o 

serviço que o requerente propõe, venha outra pessoa competente fazer a mesma coisa, mais 
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alguns metros acima de nossas cabeças (risos)268‖. Ocorreu neste caso, resistência 

semelhante a que veremos no capítulo posterior, em relação à montanha russa que Bolonha 

instalou em Belém. Os legisladores apregoavam por uma Belém moderna, mas entendiam 

que modernidade tinha limite. Tudo o que não se poderia comprovar a eficácia ou que fugia 

dos padrões conhecidos, e aceitos, era sempre passível de críticas. 

 Claro que não se pode desprezar a relação de forças e interesses que havia entre o 

conselho de iguais que é uma corporação política. Cordeiro de Castro iniciou campanha 

contra a instalação da Viação aérea Metropolitana e a favor do pedido de autorização de 

aumento de passagem, feito pela Companhia Urbana, sob a justificativa de que a 

companhia não obtinha lucro e para melhorar o serviço precisava deste aumento. Os outros 

Conselheiros (vogais) punham-se contra o aumento e a favor de Francisco Bolonha.  

Depois de muitas sessões e debates sobre o assunto, claramente antagonizados por 

interesses políticos, Cordeiro de Castro pediu que registrassem em ata que votava a favor 

do parecer da 4° Comissão, ou seja, pela criação da Viação aérea Metropolitana. Contudo, 

este serviço não foi posto em prática, não há maiores detalhes sobre o assunto nos jornais 

locais. Mas ao que parece, o serviço de transporte transformou-se na montanha russa do 

Bolonha, a mesma que, também, provocou sentimentos antagônicos na população 

belenense, como veremos adiante.   

O serviço de transporte oferecido para a população que usava os bondes de segunda 

classe era extremamente precário. Nos carros se misturavam passageiro, carga, animais. 

Mesmo a despeito da defesa velada que Antônio Lemos fazia à Companhia Urbana, até ele 

admitia que o serviço prestado por esta companhia era de péssima qualidade. Sempre 

superlotados, os bondes, muitas vezes, chegavam a arrastar o assoalho no chão e os cavalos 

costumavam perder a força e cair no meio do caminho. Para justificar o serviço mal 

prestado, o Intendente Lemos, apesar de admitir que o serviço deixasse a desejar em alguns 

pontos, colocava na conta da população a sua ineficiência: 

Queixamo'-nos da morosidade dos bonds, da evidente fraqueza dos muares 

cançados. Mas somos nós próprios que contribuímos para taes prejuisos e 

demoras, enchendo os vehiculos, sem respeito á lettra correlativa do Código de 

Policia Municipal ou á propriedade da companhia. Com cinco e ás vezes seis 

passageiros em cada banco, as plataformas atulhadas e os estribos repletos, 

passam os bonds arrastando-se vagarosos, detendo-se nos declives ascendentes 

pela impotência das parelhas, rangendo-lhes as molas e cedendo todos elles ao 
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peso da sobrecarga. E cada vez aumenta o numero dos passageiros, indifferentes 

áquelle exaggêro.  O defeito encontra suas origens nas deficiências da educação 

publica. Uma vez o disse já: o brasileiro tende por instincto ao desrespeito das 

leis; e, por falta de cultura social e methodisação scientifico-moral, é propenso á 

indisciplina
269

. 
   

Vê-se logo que assim como em outros estados do Brasil, os legisladores no Pará 

estavam impregnados pelo cientificismo europeu. Darwin e Comte eram lidos e adaptados à 

realidade local. Os atritos que surgiam entre condutores e passageiros, por conta da 

irregularidade de horários e das más condições de conservação dos bondes, justificavam-se 

por serem estes oriundos dos estratos populares da sociedade, já que grande parte dos 

condutores eram imigrantes cearenses270.  A ideia da degeneração social, sempre associada 

aos estratos mais baixos da sociedade, está exposta no suposto instinto de indisciplina, 

atribuído à população belenense. Assim como na Europa, como bem observou Schwarcz, 

―para o Brasil essa teoria parecia igualmente oportuna e assimilável, pois dava subsídios a 

um grupo dirigente confiante e orgulhoso de ‗sua sabedoria‘ e que nesses momentos de fim 

de século definia seus conceitos de nação e cidadania271‖. O detalhe é que, desde que tinha 

sido introduzida na cidade em 1869, em convênio com James B. Bond, cidadão norte-

americano, a primeira linha de trilhos de ferro com bondes a vapor, que partia do largo da 

Sé (Cidade ‗Velha‘) até o largo de Nazaré (Campina), o serviço continuava com a mesma 

quantidade de carros, apesar do aumento da população272. Roda quebrada e bonde virado 

eram acontecimentos rotineiros no cenário da cidade. Segundo contrato assinado com a 

Intendência, desde o ano 1905 a Companhia urbana deveria ter substituído os bondes de 

tração animal por tração elétrica. Contudo, somente em 1907 os bondes elétricos foram 

implantados – e isso após uma revolta da população, por conta de mais um dos episódios 
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em que um animal caiu pelo excesso de peso. Houve ―quebra-quebra‖ na ocasião: a 

população virou, quebrou e incendiou bondes e não poupou nem os magros animais273.  

Até este momento os bondes a vapor atendiam área de interesse do poder público. 

Saíam da área central para as cercanias da cidade, como o Marco da Légua (onde estavam o 

Hospital dos Alienados e o Bosque Municipal), o Telégrafo sem fio (onde estava o curro 

que abastecia a cidade), chegando até parte da José Bonifácio, entranhas de São Braz (onde 

estava o Cemitério Santa Izabel)274.   

Inicialmente, somente a área central de Belém (Cidade ‗Velha‘ e Campina) foi 

servida dos bondes elétricos. Depois se expandiu o serviço para Batista Campos, Nazaré e 

Umarizal.  Quatro bondes passaram a atender o subúrbio em direção ao Marco da Légua, 

Souza, Curro municipal e Cemitério Santa Izabel tendo diferenciação de preço de passagem 

e de serviços, havia carros de primeira, segunda e terceira classe. A modernidade impunha 

as suas condições, incluía uns, excluía muitos.  

   Como estamos, desde o início desta narrativa, fazendo o exercício de perceber em 

que medida a modernização urbana que assolou partes da cidade de Belém deu acesso a 

esta modernidade aos ―marginais‖ sociais – àqueles que eram objeto de estudo dos médicos 

e dos engenheiros naquele momento – é importante que se observe que na medida em que o 

centro da cidade era provido de serviços considerados essenciais para se viver uma vida 

moderna e o subúrbio era desprovido, ou aos seus moradores era dificultada a via de acesso 

a esses serviços, criava-se um antagonismo entre estes dois espaços da cidade. 

Posteriormente, veremos que os moradores do centro eram tão cerceados de suas liberdades 

quanto os do subúrbio, com uma diferença: o morador da área central era aquele 

considerado capaz de tornar-se civilizado, logo, merecia o cuidado e os elogios do poder 

público. Diferente do suburbano que recebia dessa modernidade, apenas o sopro que vinha 

com o trilho do trem que levava aos arrabaldes da cidade, mas apenas quando havia 

serviços de interesse dos senhores do centro. Evidentemente que havia o Marco da Légua, 
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também subúrbio, mas não na acepção marginal. Este era o bairro planejado para ser 

definido no sentindo latino do termo: suburbiu, palavra usada na Roma antiga para fazer 

referência às cercanias da cidade, ao espaço geográfico que, além de outras funções, estava 

intimamente ligado à cidade por abrigar as vilegiaturas daqueles que podiam afastar-se da 

sua rotina para dedicar-se ao descanso e ao lazer. Para os outros suburbanos, aos que não 

cabiam na acepção latina do termo, se dava da modernidade o que sobrasse e contribuísse 

com a manutenção do status quo de Belém como cidade moderna. E o mais importante, o 

subúrbio nunca pode ser confundido com o centro, por sua posição geográfica, pela 

diferença em relação ao uso do solo e por estar sempre em posição de subordinação em 

relação ao centro (à cidade), tanto em sentido jurídico, quanto político275.  

Os suburbanos se viam de pronto envolvidos nesse novo conceito de se viver, que 

eles não escolheram para si. Em Belém, a municipalidade governava por decreto, impondo, 

de supetão, novos hábitos à população que, por sua vez, não aceitava de bom grado a 

modificação de velhos costumes. Vimos, no capítulo I, que os vendedores tinham que 

adquirir carrinhos da Companhia Americana de Veículos, para vender seus produtos. Os 

vendedores de cheiro, de pupunha, de tapioca, de verduras, de tacacá tinham que se adequar 

a novos hábitos e isto, nem sempre, ocorria sem conflitos. E não apenas adequar-se, 

pagavam por isso. As lavadeiras tinham as roupas das clientes apreendidas por causa de um 

velho hábito da região de pôr a roupa para quarar (clarear a roupa pela exposição à luz do 

sol). Em 1910, uma destas apreensões gerou mais uma das tantas revoltas populares 

narradas aqui. Esta fez com que a intendência devolvesse as roupas sem cobrar a multa que 

o Código de Policia Municipal impunha para a infração. Mas advertiu que este hábito de 

expor as roupas na frente das casas não poderia mais se repetir, pois acreditavam que ao 

chegar a Belém, os ―hóspedes chegados de centros de cultura onde jamais haviam 

presenciado espetáculos assim, imaginavam desembarcar numa aglomeração semi-

selvagem cheia de perigos higiênicos e repleta de hábitos nocivos276‖.  

Note-se que, assim como em outras cidades brasileiras, no discurso oficial, ter 

civilidade era ser dotado de determinadas características comportamentais que criassem 
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correlações com a imagem de outras nações vistas como centros irradiadores de cultura. 

Essa insistência para que houvesse mudança comportamental na população belenense era 

uma tentativa de demonstração de domínio do poder público sobre os processos político-

sociais. A municipalidade, identificada com a elite financeira belenense, se empenhava em 

distanciá-la das outras classes, com quem esta elite (e a municipalidade) não queria a sua 

autoimagem correlacionada. Ao adotar e impor novos padrões comportamentais se 

esperava que esses padrões fossem, historicamente, adotados pelas outras classes que não 

se enquadravam no sentido polissêmico do conceito de ―civilização‖ que, também, tem 

sentido flexível e adaptável, moldando-se de acordo com os interesses das nações que o 

adotam. Logo, não há transformação e opressão que não possam ser justificadas sob a 

alcunha da civilidade277.   

À medida que Belém foi sendo urbanizada, os conflitos entre os hábitos 

considerados civilizados e os considerados selvagens tornavam-se mais frequentes, pois as 

fronteiras entre os espaços urbanizados e os não urbanizados tornavam-se cada vez mais 

próximas, com a expansão do núcleo urbano em direção ao Marco da Légua. A literatura 

local alegorizou o choque de se estar numa área cheia de regras rígidas e de repente ver-se 

em um espaço com regras ‗frouxas‘:  

De um lado, estava a Fábrica de Cerveja com a chaminé e o nome no paredão 

branco [Avenida Nazaré]. Do outro, a baixa, bois, valas, casebres, homens que 

ceifavam capim, meio atolados, com este e aquele vagalumeio de foice. [...] O 

Chão, sob o jasmineiro, salpicado de jasmins, era um acolhimento. A lfredo tinha 

atravessado aquele palhoçal pobre da Castelo Branco, saltando lama e valas, 

ladeando capinzais e lixo, roupas quarando no meio da rua, linhas de papagaio 

que os meninos empinavam, pupunhas cozidas à venda nas janelinhas. 

Tacacazeiras montavam a suas panelas e bancos na esquina. Uma nuvem de 

chuva despencou, chiando nas palhas e zincos da rua. Nas barracas de chão, 

viam-se meninos de olho remelento, mulheres costurando, amarelidões de 

paludismo e partos recentes, velhinhas vergadas sobre a almofada de renda, a 

peneira de tapioca, o cabelo piolhento da neta que berrava
278

. 

Andando pelos trilhos do trem, Alfredo e Libânia, personagens de Dalcídio Jurandir 

no já citado Belém do Grão Pará, tinham atravessado parte de Nazaré observando as 

contradições do bairro. Enquanto caminhavam pelo chão que alternava entre seco, capim e 

lama, falaram sobre os ―bandoleiros lá do Guamá‖, que andavam assaltando os barracões 
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do comércio. ―Não leste nos jornais? Deu uma famintura nos roceiros279‖ – disse Libânia a 

Alfredo. ―Lá‖ e os ―roceiros‖, na fala de Libânia, demarcam o apartamento entre o subúrbio 

e o centro urbanizado da cidade, denuncia a imagem que se tinha sobre os moradores desses 

espaços. Era a ideia da roça posta como oposição a cidade, o espaço não urbanizado era 

considerado como o atrasado, era visto como uma oposição ao que era moderno.  

  Assim, a urbanização de Belém foi ocorrendo na base da negociação e do conflito. 

Numa das reformulações do Código de Policia Municipal, a Intendência, por meio da lei n. 

320 de 1902, prorrogou até 1905 o prazo para a adoção da platibanda e do alinhamento dos 

prédios. Depois disso, a Lei n. 429 de 15 de março de 1906, estabeleceu mais dezoito meses 

para a adequação dos prédios as regras construtivas estabelecidas. Dever-se-ia inserir 

platibandas, frontões ou qualquer tipo de ornamentação arquitetônica em prédios com 

beirais. Mesmo assim, até 1907, apenas 600 casas tiveram o seus projetos modificados e 

este prazo teve que ser prorrogado por mais 12 meses. No ano seguinte, apenas 119 casas 

haviam sido adequadas. O poder público atribuía esta resistência ao fato de muitas casas 

serem ocupadas por locatários e seus donos se encontrarem fora da cidade. Os prazos foram 

alargados, sendo estipulado o ano de 1915 como prazo final para que todas as construções 

estivessem adequadas às normas construtivas estipuladas pela intendência. Desse modo, a 

concretização da Belém plenamente moderna era sempre projetada para o futuro, num devir 

a ser concretizado.  

O Código de Policia Municipal, nos anos de 1903 e 1904, apresentava um conjunto 

de regras que normatizavam as construções na cidade de Belém. Estas regras estipulavam o 

que deveria ser uma casa moderna na Belém do futuro. Alguns artigos e parágrafos 

determinavam o interesse do Estado em impor o uso de outros materiais de construção: 

 

Art. 9.º — Todos os edifícios, qualquer que seja a sua natureza, devem satisfazer 

ás seguintes condições: 

a) — As paredes externas nunca poderão ser de estuque ou madeira e terão a 

espessura regulada pelas exigencias estheticas e de solidez da construcção; 

b) — A espessura das paredes projectadas poderá ser augmentada sempre que os 

funcionarios technicos da Municipalidade julgarem compromettida a solidez do 

edifício em construcção ; 

c) — As paredes divisorias entre um predio e outro terão a elevação de 0m,50 

acima dos telhados; 
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d) — São prohibidos os degraus de qualquer natureza fóra do alinhamento dado 

pela Intendencia
280

. 

Art. 29.º — Não será permittido: 

– O uso de madeira nas nesgas, hombreiras e, em geral, no quadro da fachada de 

predios que derem para a via publica, embora sejam estes recuados de 

alinhamento; Construir meias aguas na linha da rua; Empregar o pinho na 

construcção de predios; Construir beiral de telhas, quer no alinhamento, quer fóra 

do alinhamento, exceptuado o caso da architectura especial de certos edificios, 

ficando o projecto respectivo sujeito á especial approvação da Intendencia
281

. 

 

 

É clara a imposição de novos e a elitização dos antigos materiais de construção nas 

edificações de Belém.  O barro e a madeira, materiais mais utilizados nas construções 

populares, eram sumariamente discriminados. Vastamente encontrado na Região Norte, o 

primeiro era utilizado em diversas técnicas como o estuque, o adobe e a taipa – esta com 

variações de pilão, sebe e sopapo282. Apesar de ser termicamente mais confortável para o 

clima quente e úmido da Amazônia, considerava-se que o barro não apresentava solidez, 

nem as condições higiênicas exigidas na virada para o século XX.  Além disso, 

posteriormente, surgiu o agravante de suas paredes poderem, eventualmente, abrigar o 

temido barbeiro, transmissor da doença de Chagas283. Mas, no fundo, a forma como a 

população o utilizava, em geral cobrindo as casas de parede de barro com palha, criando a 

execrada palhoça ou barraca, marginalizava aquele material. 

Quanto à madeira, também abundante na Região Norte, a população pobre adquiria 

nas matas ou comprava, as não nobres, a baixos preços nas estâncias. Por isso, a utilização 

da paxiúba284 e da cupiúba, vulgarmente conhecidas como ―madeiras brancas‖, era muito 

comum nas casas populares, como registrou o governador Augusto Montenegro: ―Nas casas 

mais modestas também se fazem soalhos com a cupiúba, que é também uma excellente 
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madeira285‖. Mas a proibição do uso da madeira não se aplicava às madeiras nobres, 

largamente utilizadas nas residências da elite:  

 

O Acapú e o pau amarello, o louro vermelho, o cedro e outras madeiras de lei são 

as que empregamos commummente. Para janellas, e portas, é geralmente 

empregado o cedro e o louro, para os humbraes é o acapú, conjuntamente, o que 

lhes dá, a par de extraordinária durabilidade, uma certa belleza e nas casas de 

luxo fazem dessas duas madeiras e ás vezes de mais outras duas ou três 

qualidades, lindíssimos mosaicos. Mesmo só com as duas espécies, acapú e pau 

amarello, visto o primeiro ser de côr quasi negra, e á segundo de côr amarella, os 

soalhos são de lindo effeito
286

. 

 

 A lei proibia o uso da madeira apenas se ela ficasse grosseiramente aparente, isto é, 

se não fosse utilizada com esmero artístico. Com o barro acontecia a mesma coisa, proibiu-

se o uso do estuque e da argamassa, substituindo-se o barro pelo cimento Portland287 (do 

qual Francisco Bolonha era o principal importador no Pará). Além disso, na segunda 

metade do século XIX, surgiram olarias produtoras do tijolo queimado, possibilitando a 

construção em alvenaria de tijolo. Logo, o que a oficialidade tentava fazer, por meio das 

leis que criava, era elitizar os materiais utilizados nas construções em Belém. Veremos 

posteriormente que a criação destas regras ocultava um cabo de guerra entre engenheiros e 

mestres de obras, os últimos considerados pelos primeiros como os responsáveis pelo ―mau 

gosto‖ presente na arquitetura local. Francisco Bolonha, antes do fim da vida, envolveu-se 

em mais esta polêmica, veremos que neste caso, ele posicionou-se contra a sua classe.  

Em 1909, registradas no perímetro urbano havia 885 casas de sobrado, 8.678 casas 

térreas, 278 telheiros, 4.811 barracas, dando o total de 14.652 construções288. Apesar da 

vigilância, a população, mesmo entre os mais favorecidos, criava várias formas de burlar a 

fiscalização do Estado. A legislação municipal impunha a submissão do projeto à Seção de 

Obras Públicas, como condição para obter licença para construir. Mas nem sempre o Estado 

dava conta de garantir que este projeto fosse executado a risca. Era comum que, após a 

aprovação, o proprietário e o empreiteiro fizessem alterações radicais na planta original – 

―ora restringindo a área dos aposentos, ora diminuindo a altura do pé direito, na parte 
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interna do prédio. Por todos os lados, (...) para economia, ás vezes, de algumas centenas de 

mil réis, apenas289‖ – para a indignação da intendência que esbravejava contra estas 

mudanças nos projetos.  

De qualquer forma, a efetivação do que determinavam estas leis eram impostas 

apenas para algumas áreas já urbanizadas da cidade.  Mesmo após as novas regras 

construtivas, quatro cidades coexistiam dentro da cidade de Belém: A Belém arcaica, a 

Belém dos parcialmente inseridos, a Belém dos excluídos e a Belém dos inseridos cultural e 

economicamente no processo de modernização da cidade290.  

A ―Belém arcaica‖ localizava-se no núcleo antigo da cidade [velha] e salpicava-se 

por outras áreas. Sobre ela os relatórios oficiais diziam:  

 

A nossa capital, nas suas zonas mais movimentadas, nas suas mais formosas vias 

públicas, está crivada de prédios antiquíssimos, acaçapados, sem arquitetura, de 

irrisórias linhas que prejudicam lamentavelmente, os trechos em que se acham 

encravados. [...] Não será sem dúvida impossível de conciliar, até certo ponto, os 

interesses de proprietários e tais prédios com a urgência de limpar a nossa garrida 

cidade desses aleijões arquiteturais tão destoantes do progresso da nossa 

estética
291

.  

 

A ―Belém dos parcialmente inseridos‖ era composta pelas casas adaptadas. Na 

impossibilidade ou interesse de reconstruir, muitos moradores de puxadas, funcionários 

públicos ou pequenos comerciantes, tentavam adaptar suas casas às novas normas, 

modificando apenas a fachada. Isto provocava mais críticas por parte do poder público, que 

observava que na tentativa de adequar-se às normas de construção impostas, os moradores 

acabavam por ―sobrecarregar a platibanda dos prédios de estatuetas de gesso ou de louça, 

mais ou menos fina, quase sempre grotescas292‖. Sobre os parcialmente inseridos, é 

possível considera-los como ―excluídos do interior293‖. Eram famílias que estavam 
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inseridas no processo de urbanização, pois moravam em áreas que estavam sendo 

modernizadas, além disso, tinham condições de atender, até certo ponto, as exigências da 

municipalidade em relação à tipologia arquitetônica definida como aceitável. Contudo, não 

possuíam o capital cultural que se impunha à população belenense na virada para o século 

XX.  Neste caso, enquadravam-se até mesmo algumas famílias da elite financeira294.  

Mesmo sendo a exclusão uma condição da modernidade, pois é na contradição, ou 

na diferença social, também a partir dos lugares ocupados que os sujeitos constroem a sua 

identidade de classe, é importante que se aponte esta condição para que fique clara a 

contradição social inerente aos processos que visam à transformação da sociedade a partir 

de questões econômicas e culturais. Dito isto, pontuo que a ―Belém dos excluídos‖ era 

composta pelos moradores dos subúrbios não urbanizados, dos cortiços, das barracas e das 

palhoças. Em 1911, segundo o que foi exposto em uma seção do conselho municipal, pelo 

vereador Tiago Sousa, a população do bairro da Pedreira e adjacências, que ele classificou 

como numerosa e pobre, estava em situação aflitiva por causa dos processos que corriam 

para que fossem todos desalojados das barracas que habitavam naquele subúrbio da 

cidade295.  Embora em 1890 tenha sido fundada em Belém a ―Empresa Constructora de 

Habitação Para Classes Pobres‖, da qual Antônio Lemos era um dos concessionários296, não 

havia planos de moradia para a população pobre sendo postos em prática. Os cortiços do 

centro da cidade e das proximidades eram mapeados e, quase sempre, demolidos:  

 
Tendo em vista o resultado das vistorias e exames procedidos no cortiço n. 105, 

situado á praça da República, pelos quaes ficaram evidentes, não só as péssimas 

condições hygienicas d‘essa vivenda, como também que está ella 

indubitavelmente comprehendida na definição do art. 149, ' 2.°, do Código de 

Polícia Municipal, e usando da atribuição que me confere o ' 1.° do citado artigo, 

resolvo que seja evacuado e fechado o referido cortiço ficando, para este  fim, 

marcando o praso improrrogável de 15 dias
297

. 

............................................................................................................................ 
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Recommendo ao sr. Director do Serviço Sanitário Municipal que mande 

examinar com urgência, os cortiços ns. 62 e 105, situados á rua Dr. Paes 

Carvalho, e cujas condições hygienicas informam ser más
298

. 

............................................................................................................................ 

Sendo informado que á travessa Campos Salles, junto a um hotel situado no canto 

da rua Senador Barata, existe um immundo cortiço, que constitue permanente 

ameaça a  hygiene publica, recommendo ao sr. Dr. Director do Serviço de 

Saneamento Municipal que mande proceder o urgente exame, nos termos do que 

está disposto,  um Detalhe, sobre o assumpto
299

. 

............................................................................................................................ 

Ao Sr. Fiscal no 2.° districto faço contar que mantive o seu acto, intimando 

Augusto Moreira da Silva [...] para, no praso de 8 dias, mandem demolir este, o 

cortiço que  estava construindo á rua Padre Prudencio, 55
300

. 

 

Além das condições sanitárias, os cortiços, em geral, eram ocupados por várias 

famílias ao mesmo tempo, o que os ligavam à imoralidade e à proliferação de doenças. O 

meio era considerado formador do indivíduo301. Portanto, acreditava-se que a moradia era 

determinante para o caráter da população, crença muitas vezes usada como justificativa 

para a especulação imobiliária. Os cortiços foram sistematicamente combatidos do centro 

de Belém na virada para o século XX.  

A mesma visão se tinha sobre as palhoças e barracas. Casebres cobertos de palha ou 

zinco que abrigavam pessoas pobres, moradoras dos já citados bairros do Guamá, Jurunas, 

São Braz, Umarizal, Pedreira, entre outros. A rua dos cearenses, no bairro de São Braz, 

composta por imigrantes nordestinos, atual Avenida Ceará, era reduto de palhoças (Figura 

28). Quase sempre, cobertas e cercadas de palha, paxiúba ou madeira, as choupanas ou 

barracas dos excluídos poderiam ser mais apropriadas ao clima da região norte, mas feriam 

a idealização da cidade302. 
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 Ibid., 26  mai. 1906. p. 100. 
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 CORREIA, Telma de Barros. A construção do habitat moderno no Brasil – 1870-1950. São 

Carlos: RiMa, 2004. 
302

 COSTA, Francisca. Quando viver ameaça a ordem urbana – Manaus 1900-1915. In: FENELON, Déa 

Ribeiro. (org.). Cidades . Série Pesquisa em História 1. São Paulo: Editora Olho d‘água. p . 90. 
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Figura 27: Palhoça – próximo ao Museu Goeldi, 1900. 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Fonte: CRISPINO et al. Belém, 2006, p.159. 

Figura 28: Avenida Ceará – 1910. 

Fonte: PARÁ. Belém da Saudade: a memória da Belém do início do século em Cartões Postais. 
Belém, 1996, p. 131. 
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Na ―Belém dos incluídos‖, considerada moderna, estava inserido Francisco Bolonha 

e outros moradores do bairro da Campina e adjacências.  Sobre a arquitetura desta Belém, 

dizia-se: 

 

São elegantes tipos de vivenda, airosas e elegantes, por alguns momentos capazes 

de nos fazerem esquecer as infalíveis, tremendas construções rotineiras, onde a 

alcova é privada de ar e luz direta e onde, após a clássica varanda, se nos 

deparamos a não menos que a indefectível puxada envidraçada qual uma estufa, 

com a sua enfiada de quartos também destituídos de boa iluminação e de perfeito 
arejamento

303
.  

   A modernização da qual se fala acima, deixou uma profunda melancolia na 

população. Edilza Fontes aponta que a memória sobre Belém foi construída por olhares 

diversos, ganhando com isso descrições múltiplas: ―firmando um sentido no olhar, que é o 

da negação do presente e uma certa mistificação do passado304‖. Característica de cidades 

que empobreceram, Belém mantém em seu tecido urbano grande quantidade de edificações 

remanescentes da época da economia da borracha. Isto fomenta orgulho, mas também 

alimenta um sentimento de frustração em parcela da população, como se houvesse um devir 

que jamais se completará.  É como se o espirito da modernidade da virada para o século XX 

continuasse pairando sobre Belém, como um espectro materializado na arquitetura que 

sobreviveu ao tempo. É esta arquitetura que analisaremos a partir de agora. Veremos como 

Francisco Bolonha e outros engenheiros aplicaram em suas obras as normas construtivas 

definidas, com a sua aquiescência, tornando-as emblemas de uma época idealizada, até 

mesmo pelos que não a viveram. 

 

2.2- O arquiteto da Amazônia 

 

Em maio de 1908, Frederico Martins, engenheiro de obras municipais, alertava a 

intendência sobre o prejuízo que seria à estética da cidade não estender aos proprietários de 

prédios localizados nas Avenidas Nazaré, São Jeronimo, Generalíssimo Deodoro, Serzedelo 

Corrêa, Gentil Bittencourt, Conselheiro Furtado e Vinte Dois de Junho a obrigação de 
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 O Município de Belém. Relatório de Intendência Municipal. 1905. p. 180. 
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 FONTES, Edilza. O pão nosso de cada dia: trabalhadores, indústria da panificação e a legislação 

trabalhista em Belém (1940-1954). Belém, Paka-tatu, 2002. p. 204. 
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cumprirem a lei 419, de 15 de setembro de 1905, que estipulava a obrigatoriedade da 

construção de platibanda nos prédios em que a fachada tivesse que ser consertada ou 

pintada. Este engenheiro argumentava que não estender o raio de aplicação desta lei seria 

condenar este perímetro a permanecer em ―em deplorável contraste com as belas 

edificações que ali avulta[va]m305‖. Após este alerta, o Conselho Municipal estipulou que a 

autorização para a construção e reconstrução de fachadas estaria condicionada à 

obrigatoriedade do alinhamento à via pública, quando os prédios estivessem localizados no 

perímetro entre o litoral e a linha (imaginária) formada pelos seguintes trechos – ―a partir 

do rio Guamá: rua Conceição, Travessa José Bonifácio, Praça Floriano Peixoto, avenida 

Tito Franco e boulevard Correia de Freitas até a Baia do Guajará306‖ (mapa 2). 

Mapa 2:  Linha imaginária definida pela lei 580 de 1908. 

 

Fonte: Intervenção feita numa representação atual da geografia de Belém. 
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 Oficio n° 14 de 11 de maio de 1908. Apud. CRUZ, 1971, p. 163. 
306

 Belém. Lei n° 504 de 4 de junho de 1908.  
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Antes disso, a lei 419, que tratava de reforma da fachada, referia-se apenas ao 

perímetro considerado urbano naquele momento, ou seja, à Campina e adjacências. Como 

já observado, a cidade estava expandindo-se para outras áreas e havia muita morosidade por 

parte dos proprietários de condição financeira média ou que já tinham casas prontas no 

momento da reformulação do Código de Policia Municipal, em atender as determinações 

legais sobre as construções. Nos relatórios de governo, os incentivos para que os 

construtores se animassem em mudar a fisionomia urbana da cidade eram constantes: 

Destoando da regra geral, começam a surgir agora alguns poucos prédios, dos 

quaes salientarei um á Avenida Independência, junto ao edifico, em construção, 

do instituto gentil Bittencourt e alguns outros á avenida São Jeronymo, entre 

Quintino Bocayuva e  Generalíssimo Deodoro. São poucos os encômios para os 

proprietários e construtores d‘esses prédios, que poderão servir, se não de 

modelo, ao menos de incentivo aos nossos bisonhos capitalistas e proprietários
307

.  

    

Novas construções no centro da cidade não ocorriam sem a aprovação de projetos que 

estivem adequados às normas para a fachada, mas protelava-se a adequação das antigas o 

quanto se podia. Apesar disso, oficialmente, cada vez mais se estendia o raio de alcance das 

leis que estipulavam a modernização das edificações em Belém. Mesmo assim, a 

modernização desta cidade não obedeceu a um modelo de plano urbanístico unificado, pois 

não considerou a cidade como um todo, ocorrendo apenas intervenções localizadas308. Por 

volta de 1905, as condições sanitárias da São Jeronimo (governador José Malcher), a julgar 

pelas narrativas nas fontes, ainda deixavam muito a desejar, apesar da proximidade com a 

Avenida 15 de agosto (Av. Presidente Vargas) e com a Praça da República, onde está 

situado o Teatro da Paz309, que a época já era um importante centro cultural da cidade. Este 

foi um período de intensificação das reformas urbanas e muitas partes da cidade 

assemelhavam-se a um canteiro de obras. As novas construções que surgiam nesta área da 

cidade eram vistas como modernas e atendiam ao padrão imposto pela oficialidade:  

Entre as habitações particulares destacam-se: o palacete do Dr. Augusto 

Montenegro, o Dr. Virgilio Sampaio, o do Major Carlos Brício da Costa, o do Dr. 

                                                                 
307

 O Município de Belém.  Relatório de Intendência Municipal. 1903, p. 150. 
308

 Esta era uma das características das intervenções que ocorreram em diversas cidades  do Brasil durante a 

Primeira Republica. Ver: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz et tal. Da cidade à nação: gênese do urbanismo 

no Brasil. In: RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz e PECHMAN, Robert (Org.). Cidade, povo e nação. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. P. 58.  
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 O Teatro da Paz é fruto da economia da borracha e da valorização da cultura burguesa por parte da elite 

econômica local. Inaugurado em 1878, passou por reformas no inicio do século XX, para adequar-se aos 

padrões arquitetônicos do período. SILVEIRA, Rose.  Histórias invisíveis do Teatro da Paz: da construção 

à primeira reforma - Belém do Grão-Pará (1869-1890). Belém: Paka-Tatu, 2010. 
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João Coelho, à Avenida São Jeronymo; a do Senador Marques Braga, à Avenida 

Nazareth; o ―Miraselvas‖ do Deputado Antonio de Carvalho, no Marco da Légua, 

e uma infinidade de modernas construcções que alastram pelo perímetro urbano e 

suburbano, accentuando o gosto architectonico, dia a dia mais desenvolvido
310

. 

 

O trecho acima se refere aos palacetes311, símbolo da arquitetura burguesa 

preconizada no século XIX no Brasil, e compõe uma matéria publicada na Revista da 

Semana, no Rio de Janeiro, visando propagandear a modernização da cidade de Belém. A 

matéria que ocupa praticamente toda a revista é ricamente ilustrada com imagens. O 

palacete eclético foi introduzido na cidade de Belém por Francisco Bolonha, o primeiro que 

despontou no cenário da cidade foi o Bricio da Costa ou Bibi Costa312 (Figura 29), uma das 

várias obras que Francisco Bolonha construiu no perímetro urbano da cidade.  

Figura: 29: Palacete Bibi Costa – foto do ano de 1907, inauguração dos bondes elétricos. 

Fonte: Álbum do Pará. Paris, 1908. 
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 REVISTA DA SEMANA. Número especial do Pará. 1908. n/p. 
311

 ―Os palacetes eram a novidade rica, raramente térrea, propiciando quase sempre o ‗morar à francesa‘ e 

procurando, sobretudo, uma quantidade muito grande de acomodações de modo q ue fossem evitadas, sempre 

que possível, superposições das atividades e daí, o surgimento da ‗sala da senhora‘, de ‗fumoir‘, da sala de 

música, da biblioteca conjugada ao gabinete, do quarto de hóspedes no térreo, da sala de bilhar, da sala de 

almoço, do quarto da governanta e da cocheira ou da garagem‖. LEMOS. op.cit.  p. 29. Apud. Fundação Casa 

de Mário Covas, 2004. p. 5. Disponível em: http://www.crmariocovas.sp.gov.br/pdf/hist_casarao_3.pdf.  

Acesso: 20 de novembro de 2013. 
312

 Era hábito registrar os palacetes com o nome dos proprietários  no Pará.  
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No momento que Francisco Bolonha iniciou a construção da sua residência na São 

Jeronimo (1905), precisou dessecar a área, que ainda era pantanosa. Isto contribuiu para 

acelerar a modernização arquitetônica e o saneamento desta área. Em 1908, Francisco 

Bolonha enviou uma petição à secretaria de obras registrando os melhoramentos feitos por 

ele na área e pedindo que a iluminassem: 

O abaixo assinado proprietário dos prédios construídos ultimamente nos trechos 

da Travessa Doutor Moraes, compreendido entre a Avenida São Jeronimo e a 

Benjamin Constant, que adquiriu em hasta pública, tendo concluído a construção 

dos citados prédios e alargado a rua com abertura de terreno que também adquiriu 

por compra; vem de novo entregar  ao trânsito público a referida rua e  pedir que  

mandeis  iluminar  o trecho acima citado, tendo já colocado cantoneiras de ferro 

nos prédios para suporte da lâmpadas incandescente
313

.  

 

Neste documento Francisco Bolonha refere-se ao Palacete e a Vila Bolonha, 

localizados na Avenida José Malcher, antiga São Jerônimo, n° 145, atualmente tombados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional314. Construídas entre os anos 

1905 e 1915, estas obras são uma demonstração do estilo arquitetônico e da capacidade 

técnica do seu autor, mas são, também, construções que obedecem aos padrões da época. 

Ainda que os costumes, muitas vezes, se revelem mais fortes que as leis, morar no centro 

urbano da cidade de Belém na virada para século XX pressupunha aceitar e poder pagar  

pelas  remodelações que ele vinha sofrendo.  

As obras que Francisco Bolonha construiu estavam pari passu com essas novas 

normas. O palacete Bolonha foi descrito em 1938, como ―uma construção moderna, estilo 

arquitetônico nobre, todo de cimento armado‖. É constituído por quatro andares: andar 

térreo – contendo puxadas, cozinha, salão de refeições, três quartos, salão destinado a fins 

diversos, madeirado e forrado, com as paredes revestidas de azulejos; primeiro andar – sala 

de visitas assoalhada de acapú e pau amarelo, com desenhos geométricos, imitando 

mosaico, sala de espera, hall, varanda de jantar, salão para fumo, corredor e sanitários, tudo 

forrado; segundo andar: corredor, um quarto, uma sala de banho com banheira completa, 

uma pequena passagem, corredor e aparelhos sanitários; e terceiro andar: corredor 

mosaicado, sala de leitura e capela, três quartos, assoalhados de acapu e pau amarelo. Em 
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 Petição de 21 de outubro de 1908. Apud. Cruz, 1971, p. 165. 
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 O Palacete foi inscrito no livro dos saberes a nível estadual dia 02 de julho de 1982 e a nível municipal dia 

30 de março de 1990. Ver: Processo de Tombamento no Departamento Histórico e cultural do Estado do Pará, 
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todos os andares existem halls, partem escadas com degraus de mármore, com corrimão e 

grades metálicas, com formato caracol. Existem no palacete vinte e seis janelas, todas de 

grade de ferro e peitoril de mármore, sendo ele, inteiramente coberto de telhas de 

ardósia315. 

 

Figura 30: Palacete Bolonha. Corte esquemático Transversal- sem escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARRUDA et al.  Belém, 2007, p. 44. 

Este imóvel apresenta divisão bem definida para cada cômodo, sem sobreposição 

funcional. ―O chique era morar à francesa‖. E isto exigia a divisão da moradia em três 

zonas distintas: a de estar e receber, a de repousar e a de serviço. Dever-se-ia ir da primeira 

a segunda, sem passar pela terceira. Esta distribuição da planta dava acesso direto da rua à 

área de serviço, isto fez com que surgissem os recuos laterais316. A constituição de 1891 

                                                                 
315

 Inventário e Testamento de Francisco Bolonha. op.cit. p. 52.  
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 LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Transformações do espaço habitacional ocorridos na arquitetura 

brasileiro do século XIX. Anais do Museu Paulista Nova Série NQ1, 1993. p. 104.  
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separou de forma mais clara as esferas públicas e privadas: nela o conceito de casa vem 

associado à honra, à segurança e à privacidade317. Isto influenciou a divisão das casas 

construídas a partir de leis mais rígidas, sobre tudo, quando essas casas localizavam-se em 

áreas centrais das cidades ou de expansão controlada pelo Estado, como vimos 

anteriormente. Apesar de o Palacete Bolonha ter sido construído no alinhamento do terreno, 

é alto e há um recuo na entrada, garantindo a privacidade dos moradores.  

Francisco Bolonha utilizou materiais novos, considerados modernos, mas nem todos 

os materiais tinham função apenas decorativa ou valorativa de um status quo. No caso do 

vidro, Bolonha o utilizou para dar luminosidade ao edifício. Os blocos de vidro no piso 

eram uma das inovações do palacete e permitiam que a luz que entrava pela janela fosse 

aproveitada para iluminar o andar térreo (Figuras 31 e 32). Na cobertura foram utilizadas, 

em locais estratégicos, telhas de vidro, para iluminar a área da mansarda318.  

 

Figura 31: Piso em vidro, com função de iluminar o andar inferior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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                         Figura 32: Detalhe do piso de vidro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

As paredes externas e internas do pavimento térreo foram construídas em alvenaria – 

pedras rejuntadas com argamassa de cimento. Há nas paredes telas metálicas internas, do 

tipo deploié, fixadas com solda a pilaretes (cantoneiras) metálicos. Estas telas cumprem a 

função de aumentar a resistência das paredes. São revestidas de argamassa de cimento e 

receberam uma camada de reboco319. Note-se que esta técnica sofreu inovações com a 

inserção de novos componentes, mas tem inspiração na técnica tradicional da taipa de pilão 

que pode ser percebida no uso da malha metálica320. Era, portanto, um momento de 

transição das técnicas construtivas; havia inovações e permanências. Não houve o descarte 

total das antigas técnicas, mas um acúmulo de aprendizado que gerou novas soluções 

técnicas nas edificações. 

Parte do piso do palacete e Vila Bolonha é composto de pastilhas e ladrilho hidráulico 

que formam mosaicos e desenhos diversos (figuras 35 e 36). Material que não era novo, 
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 Elemento constatado na prospecção realizada pelo arquiteto Euler Arruda, o museólogo Ildo Barbosa 

Teixeira e o engenheiro Deolindo Eugenio da Silva Sodré. ARRUDA et tal, 2007, p. 47. 
320

 Lopes (1998) constata, em construções de taipa no Brasil, o uso de pilares de bambu, de carnaœba 

(Copernicia cerifera) de alvenaria de tijolo cerâmico, de madeira serrada ou roliça e de estrutura metálica, 

além do uso de painéis autoportantes, que dispensam o uso de p ilares. LOPES, W. G. R. Taipa de mão no 

Brasil: levantamento e análise de construções. São Carlos, 1998. 232p. Dissertação (Mestrado em 

Arquitetura, área de concentração Tecnologia do Ambiente Construído) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo. 1998.  
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mas vinha sofrendo atualizações321. O ladrilho hidráulico sofreu transformações técnicas e 

continuou compondo as construções modernas.   

 
Figura 33: Assoalho do Palacete Bolonha, 
 mosaicado em acapu e pau amarelo. 

Figura 34: Sala de jantar, forrada com 
madeira de lei, aplicativos em alto-
relevo. 

Fonte: COIMBRA.  Belém, 21013. 

 

Figura 35: Piso em ladrilho hidráulico.                                                                              

                                                                                         Fonte: COIMBRA.  Belém, 2013. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
   

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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 Derivado dos mosaicos bizantinos, a partir de meados do século XIX, o ladrilho hidráulico passou a ser 

produzido com cimento Portland e foi adotado na Europa e no norte do continente Africano, depois nas 

Américas. Ganhou notoriedade durante o século XX, com a emergência do Modernismo na Espanha e do art 

nouveau na França. No Brasil, as peças foram primeiro importadas de Portugal, da França e da Bélgica. 

Somente no final do século XIX, os mestres italianos repassaram a técnica de produção para os patrícios que 

migraram para o Brasil. PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 1999. p. 47. 
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Figura 36: Pisos em lajotas hexagonais e em leque contrastando com o mosaico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Francisco Bolonha utilizou soluções para tornar o palacete mais fresco, por causa do 

clima equatorial quente e úmido da Região Amazônica. O térreo exercia função dupla, além 

de atender as áreas de serviço e funcionar como vestíbulo, servia para aeração da casa322.  

As águas furtadas e as envasaduras do tipo ―óculo‖ foram pensadas parar ventilar e 

iluminar a mansarda e o sótão. Além disso, Bolonha colocou pequenas aberturas acima das 

janelas e portas externas, espécies de pequenos exaustores, tinham a função de retirar o ar 

quente que eventualmente se acumulasse no sótão, como pode ser visto abaixo (Figura 

37)323.  
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 GILLET, 2008, p. 159-160. 
323

 ARRUDA et al., 2007,  p.95. 
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Figura 37: ―Exaustores‖ do Palacete Bolonha, presentes também nas casas da Vila Bolonha e no 
Palacete Bibi Costa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

Vimos anteriormente que a municipalidade combateu a adoção de madeira nas 

construções urbanas, mas que, as leis impostas apenas impuseram o uso elitizado deste 

material. Francisco Bolonha, além do ladrilho hidráulico, utilizou o acapú e o pau amarelo 

no piso, formando mosaicos (figuras 33 e 34). Na estrutura do telhado foram usadas perna-

mancas324 e ripões em acapú. A madeira se manteve na arquitetura local, classificada como 

madeira nobre e madeira ―branca‖, utilizada de forma mais elitizada nas casas modernas e 

nos palacetes ou de forma mais rústica nos casebres que se mantinham fora do perímetro 

urbano. No caso da madeira nobre, ela foi inclusive exportada por Bolonha para a capital 

do país:  

 

O dr. Francisco Bolonha já fez embarcar no vapor ―Guajará‖, do Lloyd 

Brasileiro, cerca de mil dúzias réguas de acapu e pau amarelo escolhidos. No 

―Olinda‖ deve ter ido o mestre carpinteiro Raymundo Silva, que tem feito os 

soalhos de vários edifícios, entre os quais o da Santa Casa de Misericórdia, 

palacete Pinho e Bricio Costa e outros, do Pará. Em companhia de Silva seguia 

uma turma de operários
325

.  
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 Peça de madeira semelhante ao caibo utilizado em construções civis, a perna-manca é menor e mais fina, 

muito utilizada no norte do Brasil para construção de casas de madeira. 
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 A Indústria Paraense no Rio de Janeiro. Diário do Maranhão. 30 agos.1906.  
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A notícia acima se referia ao contrato que Francisco Bolonha assinou em 1906, em 

sociedade com o engenheiro residente do Rio de Janeiro, Raymundo Pereira da Silva, para 

construir o assoalho de vários edifícios na Avenida Central no Rio de Janeiro. Pela notícia, 

é possível afirmar que assoalhar de forma artística com madeira da Região Norte (acapú e 

pau amarelo), formando mosaicos, foi um saber exportado para fora do estado do Pará. 

Francisco Bolonha dispunha de uma equipe de operários treinados para executar este tipo 

de trabalho.  Apesar da reserva florestal existente Brasil, os técnicos tinham dificuldade em 

trabalhar com este material no período da Primeira República. Os problemas na utilização 

iam desde o preço do frete e o transporte, até o desconhecimento das propriedades do 

material. Somente no final da década de 1920, os construtores ocuparam-se em estudar as 

propriedades deste material. Entre as madeiras que se destacaram como mais adequadas a 

substituírem o pinho de Riga, estavam algumas espécies do Norte do Brasil326.  

Outro material que passou a ser usado de forma menos aparente para o público 

passante foi o azulejo. Belém é uma das cidades brasileiras que apresenta grande 

quantidade de casas antigas com azulejaria nas fachadas. Durante o período imperial eram 

comuns fachadas azulejadas no Brasil, principalmente em cidades litorâneas ou 

excessivamente úmidas327. Mas na virada para o século XX surgiram casas e palacetes 

construídos no padrão eclético, negando o neoclássico do período imperial. Os construtores 

abandonaram o hábito de revestir as fachadas com azulejos portugueses, holandeses e 

ingleses, adotado no século XIX. Este tipo de solução passou a ser considerada ultrapassada 

a partir da República e com a adoção da arquitetura eclética, as fachadas passaram a ser 

ornadas apenas com o relevo artístico de estuque (Figuras 41, 42 e 43)328.  

 
 
 

                                                                 
326

 Frederico Abranches Botero. Sugestões para o melhor conhecimento da propriedade nossas madeiras. 

P. 275. Apud. CARPINTÉRO, Marisa Varanda T. A construção de um sonho: Os engenheiros-arquitetos e a 

formulação da política habitacional no Brasil (São Paulo: 1917/1940). Campinas, SP: Ed. da UNICAMP, 

1997. p. 118. 
327

 Sobres esta questão ver: LEMOS, A.C. Azulejos decorados na modernidade arquitetônica brasileira. 

Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro, 1984. N° 20. p. 167-174. Disponível 

em: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3196. Acesso dia: 30 de outubro de 2013.  
328

 Evidentemente que não houve apenas rompimentos. No palacete pinho, construído em 1891, na cidade 

velha, parte antiga da cidade, manteve-se os azulejos da fachada.  O Palacete Facíola, construído em 1895 no 

bairro de Nazaré, não apresentava mais os azulejos, contudo, ainda não apresentava a fachada eclética, 

somente em 1897 foi feita reforma da fachada, inserindo-se platibanda eclética. GILLET, 2008. 

http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3196
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Figura 38: Sala de jantar, forrada com madeira de lei, aplicativos em alto-relevo e piso em ladrilho 
hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

O azulejo foi mantido na área interna da casa, por se considerado um material 

higiênico e facilitador da limpeza.  No caso do palacete Bolonha, além do uso decorativo 

do azulejo em diversos cômodos, ele foi aplicado na cor branca na área de serviço, na sala 

de jantar e nos banheiros. Elevado a sinônimo de higiene durante o século XIX, depois da 

comprovação da teoria microbiana329, o branco foi usado por Francisco Bolonha nestas 

áreas, pois elas inspiravam cuidados (figuras 39 e 40). Sobre este cômodo da casa, 

estipulou-se em 1904: 

- Todos os predios serão providos de latrinas, situadas em logar apropriado, 

dentro dos mesmos, a juizo da auctoridade sanitaria municipal. § Unico. – As 

sentinas possuirão os requisitos infra: – Cobertura em nível diferente dos demais 

commodos, se fôrem construidas fóra do predio; - Canalização perfeita, com as 

juntas hermeticamente fechadas; - Chaminé para o escapamento de gazes, 

partindo da corôa do syphão, com o diametro minimo de 0m,30 e abrindo acima 

                                                                 
329

 Na segunda metade do século XIX Louis Pasteur (1822-1895) comprovou a teoria microbiana das 

infecções, demonstrando que uma série de doenças que flagelavam o homem (furunculoses, febre puerpural), 

incluindo a própria raiva, inscrevia-se no quadro das infecções provocadas por minúsculos seres microbianos. 

SALVADO, Maria Adelaide Neto.  De um caso de raiva contado por Amato Lusitano, em Salonica do 

século XVI, aos casos de raiva na região de Castelo Branco em finais do século XIX. In: SALVADO 

(org). MEDICINA NA BEIRA INTERIOR DA PRÉ-HISTÓRIA AO SÉCULO XX.  Caderno de cultura, 

n 20, nov. 2006. p. 50. 
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do telhado, sem prejuizo ou perigo para os habitantes do predio vizinho; - Syphão 

hydraulico e caixas automaticas de duas descargas por hora, afóra a lavagem 

permanente
330

.  

 

Anteriormente, a latrina era costumeiramente construída fora ou no final da planta 

da casa, sempre próxima à cozinha, à área de serviço e ao quintal. Neste momento, ela foi 

agregada ao corpo da casa, mas observando-se a padrões de higiene pré-estabelecidos. No 

palacete Bolonha, a sala de banho é ampla e aparelhada com banheira, box, torneiras e sifão 

(figura 44),  como estipulava o código municipal. Os banheiros do palacete são providos de 

descargas oriundas da Inglaterra, país que produzia aparelhamentos para banheiros 

considerados os mais bonitos e de melhor qualidade na virada para o século XX (Figura 

45).  

Figura 39: Sala de jantar. À direita o hall que dá acesso à área de serviço. 

 

 Figura 40: 
Detalhe do 
azulejo da sala 
de jantar e área 
de serviço. 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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 Belém. Lei n. 378 de 16 de janeiro de 1904, Art. 31.º O Município de Belém. BELÉM, 1904, p. 23. 
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Figura 41: Palacete Bolonha – fachada eclética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Figura 42: Detalhe da fachada. 

                                                       

 

 Figura 43: Detalhe da fachada 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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Apesar do clima quente da região Norte, Bolonha aparelhou os banheiros do palacete 

com água quente, técnica desenvolvida no século XIX pelos ingleses e aperfeiçoada nos 

Estados Unidos, conseguida a partir do aquecimento de tubos ou caldeiras acoplados a 

fornalha do fogão331. A funcionalidade era importante, mas, ao que parece, a demonstração 

de domínio da técnica remetia a necessidade de Bolonha em manter uma imagem de 

profissional competente, principalmente, na área de hidráulica, onde ele tentou firmar-se ao 

longo da sua carreira profissional. 

 

Figura 44: Banheira em mármore: comprada em catálogo. 

 

 
Figura 45: Descarga em ferro.  

 

       Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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 HOMEM, 1996, p. 29.  

Inscrição do fabricante: ―Produzido por 
Doulton & Co Limited Patent – 
London‖. 
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O palacete Bolonha é ricamente adornado por estátuas de leões, emblema de força, 

presente na estética revolucionária francesa desde 1830. A contradição na obra de 

Francisco Bolonha está no fato de que, apesar de haver uma exploração excessiva da 

técnica e a divisão racional dos ambientes, suas obras são fortemente influenciadas pelo art 

nouveau332, contendo elementos do gótico, mesmo sendo a inspiração art nouveau fundada 

na natureza, por uma necessidade de negação da racionalidade.  O art nouveau utilizava 

formas que expressavam o ―crescimento não feito pelo homem, formas orgânicas e não 

cristalinas, formas sensuais e não intelectuais333‖. Na sucursal do corpo de bombeiros, no 

Mercado de Carne, Reservatório de água Paes de Carvalho e nos palacetes, Bolonha abusou 

dos elementos que remetem ao art nouveau.  

No Palacete Bolonha o art nouveau está presente nos portões, na fachada e nos 

azulejos que decoram os cômodos (Figuras 49, 50 e 56). O gótico pode ser encontrado nas 

―torres agulhas‖ dos palacetes Bolonha e Bibi Costa (Figuras 51 e 52). Nos quartos e na 

sala de música do palacete Bolonha, há imagens de anjos e ninfas dançando, alusão à arte 

grega, moldadas em estuque ornamental (Figuras 47 e 48). Outra questão a ser mencionada 

é que, a partir de 1900, o art nouveau sofreu forte oposição na Europa, mantendo-se apenas 

em alguns países a partir de 1905, predominando em trabalhos comerciais334, mas não em 

Belém. A Missão Francesa que modernizou a arquitetura no Brasil no início do XIX não 

teve muito efeito no Norte. A cidade estava saindo de uma arquitetura de tradição 

portuguesa, considerada atrasada, pouco salubre e de péssimo gosto. Nessa nova onda de 

modernização, para o art nouveau só havia elogios, mesmo na década de 1920.  O Palacete 

Bolonha fora composto por uma mistura de estilos, claramente uma obra eclética, ele pode 

ser considerado um emblema do gosto e da riqueza de Francisco Bolonha.  

                                                                 
332

 Giulio Carlo Argan destaca como características do estilo art nouveau: 1. Temática naturalista (flores e 

animais); 2. Utilização de motivos icônicos, estilísticos e até tipológ icos derivados da arte japonesa; 3. 

Morfologia marcada por arabescos lineares e cromáticos, preferência pelos ritmos baseados na curva e suas 

variantes (espiral, voluta etc.) e, na cor, pelos tons frios, pálidos, transparentes, assonantes, formados por 

zonas planas ou eivadas, irisadas, esfumadas; 4. Recusa da proporção e do equilíbrio simétrico e busca de 

ritmos ―musicais‖, com acentuados desenvolvimentos na altura ou largura e andamentos geralmente 

ondulados e sinuosos; 5. Propósito evidente e constante de comunicar por empatia um sentido de agilidade, 

elasticidade, leveza, juventude e otimismo. ARGAN, Carlo Giulio. Arte Moderna: do iluminismo aos 

movimentos contemporâneos. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 199 e 202. 
333

 PEVSNER aponta que Van de Velde insistiu no processo intelectual de transforma a natureza em 

ornamento, mas não foi esta ideia que predominou no estilo.  PEVSNER, Nikolaus. Origens da arquitetura 

moderna e do designe. São Paulo: Martins Fontes, 2001. P. 73-74. 
334

 PEVSNER, 2001, p. 67. 
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Figura 46: Detalhe na porta que separa a sala de visita da sala de música, esculpido em madeira.  

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Figura 47: Detalhe dos estuques que adornavam a sala de música 

Fonte: COIMBRA, Belém, 2013. 
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Figura 48: Detalhe de painéis decorativos como colocado na parte inferior da parede, com motivos 
do barroco, mas que ao mesmo tempo remetem a antiguidade. 

       Fonte: COIMBRA.  Belém, 2013. 

Figura 49: Azulejos utilizados na parede. 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Figura 50: Painéis em azulejo de cerâmica, utilizados no banheiro. 

Fonte: COIMBRA.  Belém, 2013. 
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Figura 51: Palacete Bibi Costa (torres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

Figura 52: Torre do Palacete Bolonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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Figura 53: Palace Bolonha com a legenda: Belém moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Revista A semana. Belém, 1922. 
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Francisco Bolonha utilizou, também, o ferro em sua arquitetura. Os especialistas no 

assunto consideram que com Francisco Bolonha, ―começam [em Belém] as novas soluções 

de programas de técnicas refletindo a exploração consciente das possibilidades plásticas 

dos elementos industriais335‖. As braçadeiras ornamentais para condutos de águas pluviais, 

composta de ferro, estão em todas as suas obras. Assim como, calhas ornamentais e guarda-

corpo (figura 54 e 55). O uso desse tipo de material nas construções generalizou-se a partir 

de meados do século XIX, em todos os prédios do governo e em diversas construções 

particulares.  

 

Figura 54: Palacete Bibi Costa. Detalhe do conduto de águas pluviais. 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

 

 

                                                                 
335

 DERENJI, Jussara da Silveira. Arquitetura Eclética no Pará. In: FABRIS, Annateresa (org.).  Ecletismo 

na Arquitetura Brasileira. São Paulo: Nobel/Edusp, 1987. p. 158. 
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Figura 55: Palacete Bolonha. Detalhe do conduto de águas pluviais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Figura 56: Palacete Bolonha. Detalhe do portão em ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Francisco Bolonha era engenheiro, mas atuava como comerciante em diversas frentes 

em Belém. O sucesso da economia da borracha e a necessidade cada vez maior de mão de 

obra para a extração do látex, para o cultivo da terra e para a construção civil fez com que 

chegassem cada vez mais pessoas a cidade, quase dobrando a população de 1890 a 1900.  A 

construção de vilas habitacionais no Brasil está relacionada ao processo de urbanização e 
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industrialização, que contribuiu para a formação do operariado durante a Primeira 

República. Isto provocou o crescimento demográfico das cidades e houve a necessidade de 

se construir moradias de baixo custo. A casa de aluguel era uma das principais alternativas 

para os migrantes que chegavam e para os estratos médios da sociedade. Essa demanda 

fomentou o interesse de investidores em lucrar com este novo comércio336. Como disse 

Augusto Montenegro, ―no Pará, como em quase todo o Brasil, as propriedades urbanas 

constituem um dos melhores, mais rendosos e mais seguro emprego de capitaes337‖.    

Com o combate e a derrubada dos cortiços do centro de Belém, várias vilas 

habitacionais surgiram, como alternativa para os componentes do estrato médio da 

sociedade, para profissionais liberais e para operários mais especializados que eram 

trazidos a Belém para suprir a carência deste tipo de mão de obras. Francisco Bolonha 

pediu autorização, em 1905, para construir uma dessas vilas de casas, que segundo ele teria 

casas ―solidas, confortáveis, e elegantíssimas, sendo o seu aluguel muito razoável338‖.  As 

vilas eram a alternativa para suprir a demanda por casas de aluguel, sendo em geral casas 

―construídas em terrenos de pequena largura com a mesma planta, que era rebatida, 

formando com a adjacente um conjunto integrado de cobertura339‖. Em Belém, começaram 

a surgir diversas vilas geminadas, com fachadas iguais, sendo execradas pelo poder 

público:  

 

Nada mais desagradável á vista e inexpressivo ao espirito do que os monótonos 

alinhamentos das edificações de um só typo, extendendo sobre a via publica a 

interminável fila de portas e janellas uniformes, com uma rude feição de caserna 

ou de hospital. Tereis exemplo d'estas afíírmativas nos differentes grupos de 

casas construídas em Belém, nos últimos annos, por algumas companhias de 

seguros: são tudo quanto pôde haver de menos gracioso e esthetico
340

. 

 

Apesar das críticas as fachadas uniformes, a ideia não era extingui-las, mas afastá-

las do centro da cidade, pois como se especificou:  
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 BONDUKI, Nabil. Origens da habitação social no Brasil. Arquitetura moderna, Lei do Inquilinato e 

difusão da casa própria. São Paulo: Estação Liberdade, 2004. VILLAÇA, F. O que todo cidadão precisa 

saber sobre habitação. São Paulo: Global, 1986. 
337

 MONTENEGRO, 1908, p. 333. 
338

 A Província do Pará. 20 de Julho de 1905. 
339

 LIMA et al., O ecletismo na arquitetura residencial de Belém. Monografia (conclusão de Curso de 

Graduação em Arquitetura e Urbanismo). Universidade Federal do Pará. Belém, 1986. p. 133. 
340

 O Munícipio de Belém. Relatório de Intendência. 1897-1902. p. 167-168. 
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Deveriam ser admissíveis as grandes construcções, por determinados typos e em 

grupos uniformes, apenas nos subúrbios, para bairros affectos á residência do 

proletariado. No centro, os grupos são deveras um attentado á belleza da cidade, 

segundo a moderna comprehensão do gosto architectonico
341

. 

 

Apesar de sua fachada homogênea, a Vila Bolonha não sofreu críticas quando foi 

construída, pois a estética de Francisco Bolonha era novidade na cidade (figura 57). 

Semelhante às vilas inglesas, a vila Bolonha subvertia a antiga fachada com azulejos e 

trazia diversos componentes como o ferro e o assoalho artisticamente construído, surgindo 

imponente numa área da cidade ainda em desenvolvimento, como que a ensinar o que era 

ser arquitetonicamente moderno.  

Figura 57: Vila Bolonha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Indicador Ilustrado do Pará. Rio de Janeiro: Courrier & Billiter. Rio de Janeiro. 1910, p. 61. 
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 O Munícipio de Belém. Relatório de Intendência. 1897-1902. p. 168. 
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Figura 58: Casa na esquina da Vila Bolonha, Também construída por Bolonha, mas segue outro 
estilo de fachada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Indicador Ilustrado do Pará. Rio de Janeiro: Courrier & Billiter. Rio de Janeiro, 1910. p. 61. 

 

Como observou Carlos Lemos, ―Os ricos, depois de terem providenciado os seus 

próprios palacetes, trataram de construir agrupamentos de casa de aluguel de variados tipos. 

[...] Nas suas vizinhanças os capitalistas toleraram tão somente casas maiores, para os seus 

semelhantes da classe média342‖. A Vila Bolonha não era um projeto para o proletariado, 

foi projetada para profissionais liberais e a classe média, como Francisco da Cunha 

Coutinho (engenheiro civil) Guilherme Paiva (engenheiro civil), Augusto Olympio de 

                                                                 
342

 LEMOS, C., 1989a, p. 16. Em Belém, a primeira vista, parece que não houve na prática grande empenho 

do poder público em construir habitações racionais destinadas aos pobres. Uma das tentativas foi a Vila  de 

Marituba que não teve sucesso por causa da distância do centro da cidade. O engenheiro paraense Olympio 

Leite Chermont escreveu um extenso trabalho em 1898, sob o tema ―Casas para proletários‖, mas, em geral, 

as vilas proletárias foram construídas por iniciativa privada: ―No período de 1905 e 1907 começaram a 

aparecer referências a uma nova tipologia: a casa proletária. Muitas vilas operárias foram construídas nos 

anos seguintes, especialmente no bairro do Reduto, em Belém, junto às fábricas que ali permaneciam. Em 

1905, o construtor Benjamim Lamarão obteve um contrato da municipalidade para a construção de Vila 

Operária; no ano seguinte o Intendente Lemos autorizou a  criação de grupos de casas operárias em Marituba, 

próximo à capital, ―como  assistência ao proletariado de nossa terra, onde as condições de vida se tornam cada 

vez mais melindrosas, por causa da carestia geral‖, em 1907 foi autorizada a construção de uma vila modelo 

no terreno de Queluz (área urbana de Belém)‖. DERENJI, Arquitetura Nortista: a presença italiana no início 

do século XX. Manaus: SEC,1998, p. 106-7.   
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Araújo e Senna (bacharel), Porphírio Moreira (solicitador) que a habitaram entre 1910 e 

1925343. A vila Bolonha segue a mesma linha arquitetônica do palacete, porém mais 

modesta. Todo o terreno foi aproveitado para edificar o palacete Bolonha e as onze casas 

que compõem a vila. A escolha pela geminação das casas deu-se, provavelmente, para que 

não houvesse perda de espaço, já que o Código Municipal determinava: ―No caso de ser 

construído um prédio separado da parede do vizinho, a distancia mínima a observar-se entre 

os mesmos será de 1m50344‖. 

 A vila já surgia sem o desprezado beiral e o seu projeto, também, subvertia o antigo 

modelo da puxada, apresentando nova disposição dos cômodos (ver planta – figura 59). 

Conforme a descrição de uma das onze casas, constante no Inventário de Bolonha: 

 

[...] coletado sob o número vinte moderno ou letra H, confinado de ambos os 

lados com a herança e medindo treze metros e setenta e sete centímetros de frente 

por dez metros e setenta e sete centímetros de fundos (13,40 m X 10,77 m), com 

as características que se seguem: Portão de ferro de entrada; pateozinho 

mozaicado; varanda de jantar, hall, copa, cozinha e sanitários mozaicados e 

forrados; sala  de visitas e saleta assoalhada de acapú e pao amarello e forradas.  

Do hall alludido, por uma escada de madeira, se vae ter ao segundo andar, assim 

constituido: quatro quartos assoalhados  de acapú e pao amarello e forrados; 

banheiro mozaicado com banheira completa. Com porões habitáveis, providos de 

platibanda, com três janelas de gradil de ferro no primeiro andar e  sete ditas no 

segundo, sendo quatro lateraes, todas de tijolos, com a  cobertura de telhas typo 

Marselha
345

. 

  

As onze casas tem projetos que se diferenciam entre si e apesar de algumas casas 

apresentarem plantas rebatidas, elas não se configuram do mesmo modo. A inclinação da 

ladeira permitiu a construção de escadarias, possibilitando diferentes soluções no partido 

arquitetônico346. No primeiro pavimento estão localizadas as áreas sociais e de serviço. O 

acesso para a área intima, localizada no segundo pavimento, é restrito por uma escada 

helicoidal de ferro ou madeira e os quartos interligados (figura 60). Assim como no 

Palacete Bolonha, próximo ao forro das casas há várias aberturas, com função de aeração, 

                                                                 
343

 Almanaque Administrativo Mercantil E industrial – 1891- 1940. Disponivel em: http://memoria.bn.br/ 

DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=313394&pagfis=120820&pesq=&url=http://memoria.bn.br/docre

ader#. Acesso: 28 out. 2013.  
344

Art. 23.º Lei n. 378 de 16 de janeiro de 1904. BELÉM, 1904, p. 21. 
345

 As casas da Vila Bolonha possuem diferenças projetuais, umas não possuem banheira, outras têm mais de 

uma varanda ou sala. Há, também, variação no tamanho das casas. Ver: Inventário e Testamento de Francisco 

Bolonha. op. cit. p. 43. 
346

 GILLET, 2008, p. 207. 

http://memoria.bn.br/%20DocReader/Hotpage/HotpageBN
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espécies de exautores para tirar o ar quente do interior da casa. A decoração das casas é 

mais modesta em comparação ao palacete, com maior cuidado na área social. Francisco 

Bolonha, também, neste conjunto de casas, utilizou o seu monograma como decoração, 

detalhe presente nos gradis do porão e nos azulejos.  

As casas da Vila Bolonha possuíam os porões habitáveis, o que lhes conferia maior 

valor, já que este espaço poderia ser usado para acomodar os criados ou para o serviço 

doméstico. O Código de Polícia Municipal de 1900 tornou a construção do porão 

obrigatória, mas habitar o porão só foi legalizado após reformulação deste código em 1904, 

quando se definiu um padrão de altura para os porões que seria entre 1,5 a 3m.  

  

Figura 59: Planta de uma das casas da Vila Bolonha. 

Fonte:  GILLET, 2008, p. 271. 
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 Figura 60: Escada da casa 78, fabricada                        
 pela Walter MacFarlane, segue o mesmo  
padrão das escadas dos palacetes. 

                                                               Figura 61:  Aberturas que servem           
comoexautores na vila Bolonha                     

 

Fonte: GILLET, 2008, p. 271. 

 

Francisco Bolonha utilizou todos os materiais que estavam à sua disposição para criar 

uma arquitetura monumental, para causar espanto. O vidro no chão e a sensação de 

instabilidade que as pessoas experimentavam ao pisar nele eram um encantamento a parte. 

O exagero decorativo, citação direta ao rococó brasileiro, gerou uma beleza extravagante. 

Longe de contaminar a visão, encantava justamente pelo exagero. Bolonha soube usar essa 

arquitetura exagerada, combinando cores forte com cores neutras, flores com a neutralidade 

dos painéis em estuque branco, somado ao dourado. Tudo compõe um conjunto harmônico, 

por isso, e pelo saudosismo dos tempos da borracha, ainda hoje a arquitetura do espanto de 

Bolonha surpreende os visitantes e encanta os moradores de Belém.   

De todas as obras de Francisco Bolonha, o Palacete Bolonha parece ter um 

significado especial para a cidade. Sua permanência na paisagem de Belém acionou uma 

série de histórias que compõem o seu imaginário urbanístico. No livro Palacete Bolonha: 

uma promessa de amor, os autores apontam como motivação para a construção deste 

palacete uma promessa de amor que Francisco Bolonha teria feito à moça carioca por quem 

se apaixonou. Conta a história que ela, acostumada à vida na capital do país, recusava-se a 
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vir morar em uma região tão distante do prestigioso centro. Bolonha teria dito: ―se você 

casar comigo, eu construo para você um palácio347‖.  

No livro supracitado, os autores basearam-se em relatos orais. Nahir, a menina 

adotada por Francisco Bolonha e Alice Ten Brink Bolonha (a moça carioca que teria 

sucumbido, não aos encantos de Francisco Bolonha, mas a possibilidade de morar em um 

palácio), em entrevista dada para o acervo do Museu da Imagem e do Som de Belém, 

(MIS), afirmou que a relação dos seus pais adotivos era harmoniosa, mas que nunca teve 

conhecimento de que o Palacete Bolonha tivesse sido construído para convencer Alice a 

casar-se com Bolonha. De qualquer forma, se assim foi, Bolonha fez uma promessa para 

longo prazo. Logo após formar-se engenheiro, na primeira fase da vida masculina adulta, 

no início da carreira profissional, Bolonha e Alice casaram-se no Rio de Janeiro, em 1 de 

janeiro de 1895348, ele com 22 e ela com 21 anos, mas Alice só receberia o seu palácio em 

1915. Até este ano, o casal morou na casa onde Bolonha nasceu na Avenida Nazaré, centro 

da cidade de Belém. A história de amor que envolve o Palacete Bolonha, se não é real, é 

ben trovata. Criada pelos moradores da cidade de Belém, e reforçada pela literatura local, 

completa-o perfeitamente – uma motivação amorosa para a construção de um palacete em 

estilo eclético, com características do gótico e do art nouveau.  Os contos de fadas, tão 

presentes na cultura ocidental, reforçam o imaginário de que castelos são, prioritariamente, 

redutos de dois fatos: clausura e amor. Portanto, se pensarmos que os espaços da cidade 

transcendem o privado e tornam-se públicos pelo olhar de quem os vê, é fácil compreender 

que a significação dada pelo olhar dos passantes, torna-se real para quem acredita nela. Um 

agostiniano diria: ―Ora, quem enuncia um fato que lhe parece digno de crença ou acerca do 

qual emite a opinião de que é verdadeiro não mente, mesmo que o fato seja falso (etiamsi 

falsum sit)349‖. 

De qualquer forma, Alice Ten Brink Bolonha teve participação importante na 

construção da imagem de homem culto e bem sucedido, criada sobre Francisco Bolonha em 
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Belém do Pará. Este era um momento em que a esposa desempenhava papel extensivo da 

imagem masculina. Tinha grande relevância social e simbólica ser casado com uma moça 

da capital do país, educada nos melhores colégios, exímia pianista, com bom gosto para 

vestir-se, possuidora de uma voz espetacular, sendo estes apenas alguns dos predicados 

atribuídos à esposa do ―engenheiro de sucesso‖. Um bom exemplo é o artigo escrito na 

década de 1970 por Claver Filho. Nele o autor, falando de seu encantamento por Belém, 

invoca um tempo de prosperidade que, como vimos, se mantém no imaginário belenense 

desde o fim do ciclo da borracha:  

 

Do quiosquezinho externo, onde outrora Francisco Bolonha tocava flauta, 

acompanhando a esposa, a carioquinha Alice ten Brink, que possuía uma bela 

voz, pude ver a quantidade de mangueiras existentes em Belém, não só nos 

quintais, como geralmente acontece, mas nas ruas e nas praças, formando 

abóbadas de grande beleza. (...) O Teatro da Paz, embora revestido com aquele 

rosa pouco atraente, não permite adivinhar as belezas de seu interior, como a 

realização de um sonho do presidente Jerônimo Coelho. (...) tudo o mais no 

Teatro da Paz foi realizado com muito requinte, acusando origem num período de 

muita riqueza, produto da borracha
350

. 

 

É comum associarem a imagem de Francisco Bolonha às suas extravagâncias sociais e 

ao casal harmônico, ele é visto como tão representativo dos costumes da época em que 

viveu, e quase pode ser considerado um elemento que compunha a paisagem belenense da 

virada do século XX. Considerando a historiografia que trata do papel da mulher na 

sociedade brasileira, a presença de um grande número de objetos decorativos na residência 

do casal Bolonha, além de indicar status socioeconômico, denotava a forte presença 

feminina de D. Alice – considerando-se que, desde o século XIX, tornar a casa um lugar 

aprazível para a família viver era um papel atribuído à mulher. Por meio do charme e da 

leveza da decoração, a mulher deveria suprir a necessidade masculina de sentir-se bem no 

aconchego do lar351.  Acreditava-se que o primeiro dever feminino deveria ser tornar a vida 

daquele que trabalhava por ela mais agradável e suave possível. Baseando-se na suposta 

existência do instinto feminino, a sociedade deste período atribuía à mulher uma identidade 

inata com a estética doméstica, Já que a mulher possuiria, naturalmente, ―o sentimento do 
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bello352‖. Desse modo, as floreiras, quadros, molheiras, bandejas, estatuetas, biscoiteiras, 

tapetes, abajures, bibelôs, assim como a maioria do mobiliário da casa, denunciam que 

Alice Ten Brink Bolonha era possuidora dos pré-requisitos desejados pelos homens do final 

do século XIX em uma esposa.  

Após a morte de Francisco Bolonha (1938), Alice Ten Brink Bolonha leiloou sua 

parte da herança, bens móveis e imóveis, voltando a morar no Rio de Janeiro até a sua 

morte em 2 de agosto 1950353. O palacete Bolonha foi leiloado por 180 contos de réis, mas 

ninguém o habitou por muito tempo. Talvez fosse personalizado demais para que outros se 

sentissem em casa morando nele. As iniciais FB estão por toda a casa, nos mosaicos do 

chão, nos azulejos da área de serviço, impondo a presença do seu construtor.  

O palacete, durante a Primeira República, destacava-se, também, pela decoração e 

pelo número de equipamentos, vivia-se nele com requinte e luxo354. A racionalidade do 

projeto arquitetônico de Francisco Bolonha se manifesta também na decoração. Os objetos, 

adquiridos para compor especificamente a decoração de cada cômodo, deixam entrever 

uma casa com funções rigidamente definidas355. A escala habitacional, durante a Primeira 
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cristal, tudo de vime americano, e porta bengala em mármore branco para cabide de entrada . SALA DE 

JANTAR: Custosa guarnição de sala de jantar, belíssimo estilo gótico, delicado e finíssimo trabalho de talha 

de marcenaria parisiense, 16 peças: linda cristaleira com fundo espelhado e prateleiras de grossas lâminas de 

cristal, buffet e etagere com mármore fosco e espelhado de cristal biselados, mesa redonda elástica  e 12 

cadeiras estofadas de couro e alto espaldar. SALA DE ALMOÇO: Bonita guarnição para sala de refeições, 

elegante fabricação francesa, 13 peças: cristaleira com fundo espelhado e prateleiras de grosso cristal, bufett e 
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cadeiras. Relógio carrilhão, rica jardineira de prata de lei maciça sobre espelho de cristal embutido em mesmo 
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República, abrigava em um extremo o cortiço e no outro o palacete. Diferente do cortiço, 

no palacete os cômodos não possuíam superposições de funções356. Ressalte-se que a 

maioria dos objetos constantes no inventário de Francisco Bolonha, não era acessível à 

grande parte da população de Belém.  Um bom exemplo disso é o fogão. Até a década de 

1940 ainda veiculava-se nos jornais locais propagandas de aluguel deste objeto, numa 

tentativa de aumentar o consumo deste bem. Estes anúncios utilizavam como processo de 

convencimento a estratégia de ressaltar as vantagens práticas que o fogão oferecia, como 

asseio e comodidade, além de oferecer a instalação do produto gratuitamente. As 

demonstrações públicas eram outra estratégia para aproximar o consumidor do produto357.  

O piano era outro importante objeto de distinção social na virada para o século XX. 

Assim como em outras capitais do Brasil358, na Belém de fin de siècle, uma família de boa 

estirpe deveria ter obrigatoriamente louças, móveis importados e um piano em sua sala, 

testemunho da cultura dos proprietários da casa.  Sobre o requinte do casal Bolonha, 

existem diversos relatos. Eneida Salamonde, após cinquenta anos ausente de Belém, voltou 

ao palacete e encontrou diversas fotos suas de quando era jovem. Na ocasião, 

provavelmente a década de 1970, ela deu uma entrevista local para a Revista Espaço, 

falando sobre os anos encantados que viveu na juventude, quando era frequentadora do 

Palacete Bolonha, por ser amiga de uma das sobrinhas de Francisco Bolonha. Na entrevista 

ela destaca o aspecto cultural do casal: 

                                                                                                                                                                                                      
metal para centro de mesa, 1 dita de igual feitio e do mesmo tamanho de electroplate, diversos objetos de 

electroplate e crystofle, copos de pé e sem pé, cálices de todo tamanho, compoteiras, garrafas, canecas, taças 

porta-sorvete, lava-dedos e outros objetos, tudo em cristal, bacarat e vidro. Muitas louças, quadros de santos, 

plantas de adorno, ótima geladeira esmaltada de branco revestida de metal e mesinha-carro. TERCEIRO 

ANDAR: Valioso espelho parisiense com 4 faces de  cristal facetado, esplendido grupo de metal amarelo, 3 

peças: 2 camas com tela de arame para solteiro e mesinha de cabeceira. Estante envidraçada, estantes 

pequenas, arquivos, secretaria americana autentica com 2 ordens de gavetas, cadeira de rodízio, secretaria 

americana com 1 ordem de gavetas, muitos ventiladores grandes de mesa, magnífica mesa com gavetas e 

mármore cinza embutido, mesas pequenas com tampo de cristal grosso, espelhos pequenos, lamina de cristal, 

balança de pesar gente, cesto de metal para roupa, armário para remédios, camas com tela de arame, mesinhas 

de cabeceira, cadeira de embalo, cadeiras  avulsas, cadeira para fazer oração, cadeira para repouso, mesas de 

centro, porta-toalhas, escadas americanas de vários tamanhos. Diversos guarda-vestidos com porta de espelho 

de cristal biselado, diversos guarda vestidos sem espelho, muitos roupeiros e cômodas de vários tamanhos, 

tudo com pedra mármore, psychés e toilettes -lavatorios com espelho de cristal biselado e mármore, sapateiras 

tudo de madeira clara, conservado e muito asseado. Folha do Norte. 28 nov. 1938. 
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D. Alice reunia os jovens para saraus de música e arte. Se sou grande apreciadora 

de música, devo aos Bolonha. Formei minha personalidade artística graças aos 

Bolonha, e também os requintes na mesa foi com eles que aprendi. (...) Às 

quintas-feiras D. Alice reunia os adultos, amigos dela para os saraus lítero -

musicais. Vinham artistas famosos, cantores líricos, músicos, atores, mostrar seu 

talento sob os arcos do salão nobre do palacete
359

. 

 

Relatos como o transcrito acima, construíram a imagem de um Francisco Bolonha 

refinado, competente e mecenas das artes – tudo isso sempre relacionado ao seu palacete. A 

entrevista segue destacando, em um exercício de memória da entrevistada, detalhes que a 

encantavam no Palacete Bolonha:  

Via tudo de repente: a mesa de cristais finíssimos, toalhas bordadas lindas!... 

Olhava o teto, as paredes com o monograma de ouro, o piso de cristal e uma pia 

grande dourada com torneiras de ouro no lavabo do salão de baile. Mas, o chão de 

vidro era demais para mim, pulava em cima e não quebrava. Descia pela escada 

de caracol e passava pela copa dos empregados reunidos ao redor da mesa de 

mármore retangular, sentados com elegância, bem arrumados, todos claros, 

brancos, só a governanta de cor
360

. 

 

  O palacete Bolonha parecia exercer fascínio sobre as pessoas. O próprio Francisco 

Bolonha demonstrou particular preocupação de que fosse feita a manutenção da sua criação 

após a sua morte. Na partilha de bens feita em seu testamento, mesmo estando muito 

doente, lembrou-se de ressalvar que os materiais armazenados no barracão no fim da Vila 

Bolonha faziam parte da partilha, mas ―com exceção de todas as ardósias pretas, vermelhas 

e magentas, que deverão ser conservadas, para substituir as que forem cahindo da cobertura 

de minha residência, que é feita com essas ardósias361‖. A preocupação de Francisco 

Bolonha deixa-nos entrever uma ligação afetiva com o palacete Bolonha e, talvez, certa 

necessidade de ver sua obra perpetuada.  

Percebemos, portanto, que podem ser identificadas nas motivações para a construção 

da moradia moderna, a estética, a higiene, a funcionalidade e a manutenção de um status 

quo de classe. As poucas imagens de Francisco Bolonha que circularam no âmbito público, 

apresentam um homem elegante, sempre impecavelmente vestido. Desde o século XIX, 

assim como a roupa que se vestia, a casa que se habitava também definia a imagem pública 

do homem. A posse de um bom imóvel, ainda hoje é considerada símbolo de solidez 
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financeira362. Construí-lo, dentro dos preceitos arquitetônicos considerados modernos para 

o período, significou para Bolonha algo além da manutenção de um status quo: o palacete 

era o seu atestado de competência profissional. É melancólico pensar no apego do criador à 

sua obra, na preocupação que, talvez, ele tenha tido em manter-se vivo nela. E o 

monograma exaustivamente reproduzido nos azulejos, nos mosaicos, nos gradis do palacete 

Bolonha, manteve a sua imagem presente no palacete após a sua morte. Francisco Bolonha 

e palacete, cem anos após o malogro da economia da borracha na Amazônia, são palavras 

sinônimas em Belém.  

É importante que se demarque que no trajeto deste capítulo, vimos que as motivações 

para a reforma urbana que Belém passou na virada para o século XX foram múltiplas. 

Neste período, a moradia em Belém foi adaptada segundo as teorias miasmáticas e 

microbianas que circulavam no mundo. As pestes aterrorizavam o imaginário social, 

chegavam pelos navios, matavam indistintamente pobres e ricos. Engenheiros, médicos e 

administradores da cidade desenvolviam estudos para extinguir os males que vieram com a 

modernidade. Quase sempre, era a população pobre a apontada como culpada pelas doenças 

e via-se nas aglomerações humanas em pardieiros a causa da proliferação. Contudo, outros 

fatores estavam associados a esta higienização do centro da cidade, a saber, a especulação 

imobiliária e a valoração de uma estética fundada em padrões europeizados. 

 O casebre e a barraca não eram considerados dignos do centro da cidade, nem quem os 

habitava. O Leprosário, o Asilo de Alienados, as escolas para órfãos foram construídas bem 

distantes do perímetro urbano. Evidentemente, eram tempos em que a assistência social era 

vista de outra forma. Não se trata, contudo, de uma análise anacrônica: tenho clareza de que 

neste período o país estava recém-saído do regime de escravidão, os negros e os 

descendentes de índio eram naturalmente vistos como inferiores e foram necessários anos 

de luta dos movimentos sociais até se avançar na igualdade sócio jurídica. Trata-se de 

perceber que a cidade se desenvolve e é ocupada de acordo com as ideologias que os 

homens pregam. Pelo tempo de ocupação territorial de uma família em Belém, ainda hoje, é 

possível inferir quem tem ancestralidade economicamente marginal. Francisco Bolonha, 

por exemplo, era bem nascido, nasceu proprietário, morador da Cidade ‗Velha‘, depois da 
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freguesia de Nazaré. Perpetuou sua imagem pelas tramas politicas em que se envolveu e 

pela arquitetura que aprendeu, em larga medida, por causa da sua condição de classe.  

Então, é possível afirmar, sem medo de errar, que a arquitetura também pode ser um 

fator de opressão de classe. Foram múltiplos os debates que buscaram definir uma moradia 

adequada para os pobres e nenhuma teve sua aplicação generalizada. Aos marginais 

econômicos, restou a arquitetura da sobra, da madeira branca, da palha, do zinco. Sobrou o 

brejo, o pântano, o caminho cercado por mato. Mas restou também a vontade de continuar 

lutando por moradia digna e por tranquilidade para viver. Por isso, preferimos o nosso 

bairro e não é a toa que se registrou na história belenense o jeito pedreirense, guamaense, 

icoaraciense de morar e viver. Os mutirões de bairro que se seguiam das ruas de lazer, 

famosos em Belém durante a década de 1990363, uniam a comunidade e melhoravam o 

bairro estruturalmente: se o poder público não fazia, a própria comunidade se mobilizava 

para fazer.  Ainda hoje, os velhos moradores dos bairros do antigo subúrbio usam 

expressões como: fulano mora lá em Belém. Talvez não se trate apenas de indicar distância 

geográfica, talvez seja como uma memória social antiga, herdada dos excluídos da 

modernização da virada para o século XX, uma lembrança de que no centro, não eram, ou 

não são, bem vindos. 

 

 
2.3- Arquitetura do ferro na obra de Francisco Bolonha e em Belém: 

funcionalidade, modernidade, higiene e beleza 
 

Como vimos no primeiro capitulo, Bolonha esteve, desde que retornou do Rio de 

Janeiro, em 1894, muito próximo aos grupos políticos majoritários de Belém, por isso, e 

por sua competência técnica, ele conseguiu contratos de construção bastante lucrativos, 

com a Intendência Municipal de Belém e com o governo do estado do Pará. Muitas obras 

construídas por Francisco Bolonha sobreviveram às diversas reformas urbanas pelas quais 

Belém passou. Estas obras foram erigidas à condição de documentos de uma época, estando 

listadas nos livros dos saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em 

níveis municipal e estadual, transformando-se em símbolos da trajetória histórica da 
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urbanização da cidade de Belém. Outras foram demolidas, como a sucursal do corpo de 

Bombeiros, toda em art nouveau, e o reservatório de água Paes de Carvalho. 

Outra obra bastante ―festejada‖ de Francisco Bolonha é o mercado de carne, atual 

mercado Bolonha. O primeiro andar deste mercado foi construído durante o Império, 

construção autorizada pela lei provincial número 215 de 1850. A planta deste andar do 

mercado foi desenhada pelo capitão-engenheiro paraense Marcos Pereira de Salles. Ele 

iniciou o desenho da planta e o orçamento da obra em 1853, mas somente em 1857 a obra 

foi arrematada pela construtora Viúva Danim & Cia, sendo iniciada em outubro deste 

mesmo ano364. A construção do edifício foi custeada pelos cofres públicos e por isso, 

alegando falta de verba, em 1858, Manoel de Frias e Vasconcellos, presidente da Província 

do Pará, reavaliou a planta desenhada e impôs modificações no plano original, pois em suas 

palavras: ―algumas [partes] da obra foram projetadas mais por amor a elegância do que da 

necessidade365‖. Por conta da alegada escassez de verba, priorizara-se a funcionalidade do 

edifício, decisão que acarretaria, mais tarde, muitas críticas.  

O mercado de carne fora alcunhado de mercado ‗velho‘, quando as críticas à sua 

presença no centro da cidade começaram a surgir (figura 62). O prédio fora construído para 

atender as necessidades comerciais de um período, mas no final do século XIX já não 

atendia as necessidades nem os padrões arquitetônicos da cidade. O cientificismo, presente 

na atuação dos engenheiros e dos administradores das cidades do Brasil, pode ser percebido 

nas falas dos administradores da cidade de Belém que, pelo menos desde a década de 1880, 

criticavam duramente as condições gerais de conservação deste edifício. Neste ano, o 

presidente da província do Pará, José Coelho da Gama e Abreu, registrou em seu relatório a 

sua insatisfação com as condições do Mercado Público:  

O Mercado Público, que foi edificado há pouco mais de 20 anos, tem se tornado 

insuficiente pelo tamanho e incapaz pela sua disposição e divisão. [...] foi 

alugado todo espaço ocupado pelas diferentes divisões que fazem frente as 

quatro ruas que o limitam para lojas e casas comerciais, [...] o erro de se ter 

colocado o mercado no centro de um bairro comercial; as consequências disto 

não se fizeram esperar, as casas e lojas comerciais fecharam a comunicação que 

tinham com o interior, diminuindo assim a ventilação e alterando a disposição 

que havia no  mercado. [...] A par dos telheiros do centro se consentiu que 

levantassem dezenas de outros, feitos como cada qual quis, e para coroar a obra, 
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365

 Relatório do Presidente da Província do Pará, Manoel de Frias e Vasconcellos. Pará, Typ. Commercial de 

A.J.R. Guimarães, 1859. p. 16. 



 
 

160 
 

os arcos que davam comunicação das coxias para o centro, foram tapados por 

casinholas indescritíveis, em que só reina a imundice
366

.  

 

Já havia incomodo com a presença do telheiro nas construções e as modificações 

espontâneas na estética do prédio eram vistas como sinônimo de desordem, feiura e 

imundície.  Para solucionar os problemas de insuficiência de espaço e a falta de higiene 

que, segundo o relato acima, reinavam no lugar, Gama e Abreu propunha: ―a construção de 

um novo mercado no local, situado em frente à doca do Ver-O-Peso, mas um mercado 

moderno, construído em ferro367‖. Propunha, também, que o novo mercado fosse 

construído com verba particular, ficando quem o construísse com o usufruto do mercado 

por 20 anos, passando-o ao termino deste prazo a municipalidade. E a solução proposta por 

ele para o ―mercado velho‖ foi a venda do prédio, para aplicar os dividendos no calçamento 

e canalização de água da capital. Gama e Abreu não foi, contudo, atendido de pronto, o 

assunto ainda se arrastaria por muitos anos.  

No último relatório escrito sob a sua administração, datado de 1896, o Intendente 

Antônio Joaquim da Silva Rosado retomou o assunto. Registrou as condições gerais do 

‗Mercado velho‘, trazendo a seguinte informação: ―O mercado que possuímos não satisfaz 

as necessidades públicas. Edifício antigo de acanhadas proporções, sem o necessário 

asseio, o mercado público não corresponde às exigências de uma cidade de primeira 

ordem‖ (grifo do autor). O intendente Antônio Lemos, no primeiro relatório escrito sobre o 

seu governo, iniciado em 1897, utilizou-se do parecer de Silva Rosado sobre o mercado 

para fundamentar seus argumentos sobre a necessidade de que se reformasse o prédio. Após 

citar o trecho acima aspado, acrescentou:  

Esta insuspeita opinião, entretanto, acha-se muito aquém da realidade, pois o 

estabelecimento municipal a que me refiro apresentava um aspecto deveras 

repugnante, com as paredes enegrecidas, o chão imundo, a desorganização do 

serviço administrativo, a incúria da fiscalização, a indisciplina dos mercadores ali 

estabelecidos, a balburdia imperando dominadoramente por toda parte, não 

obstante os esforços do proibidoso funcionário que o dirigia e ainda dirige! Nem 

ao menos havia lá um cofre para a guarda dos dinheiros arrecadados e papéis de 

importância que não deviam estar sujeitos as consequências imprevistas
368

.  
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Além de dar ênfase aos problemas de higiene que o edifício do Mercado apresentava, 

o intendente reforçava as críticas feitas ao comportamento dos trabalhadores que atuavam 

em suas dependências. Sempre houve tensão na relação deste intendente com os 

comerciantes de Belém e já sabemos que esta tensão, somada às divergências entre 

lauristas e lemistas, desembocou na renuncia e expulsão de Antônio Lemos da cidade. Mas, 

além disso, havia certo choque cultural e a tentativa de mudar hábitos das classes populares, 

como também vimos anteriormente.   

 

Figura 62: Fachada do Mercado ―Velho‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Álbum de Belém. Paris: Fidanza/ Philippe Renoaud, 1902. 

 

Em primeiro de dezembro de 1901, no governo de Antônio Lemos, o Mercado de 

ferro, hoje Mercado do Ver-O-Peso, proposto por Gama e Abreu, e reivindicado em várias 
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outras administrações, finalmente foi inaugurado. Como proposto desde o inicio, os 

engenheiros Bento Miranda e Raymundo Vianna firmaram contrato com o governo 

municipal, mediante direito de explorá-lo comercialmente por vinte anos369. Após a 

construção deste mercado, as criticas ao mercado ―velho‖ acirraram-se e a comparação 

entre os dois prédios, localizados frente-a-frente, eram inevitáveis. Um visto como o 

símbolo do atraso e o outro como a representação da modernidade (figura 63).  

 
Figura 63: Vista aérea da área do Ver-O-Peso. Em primeiro plano o Mercado Bolonha, a sua frente 
o Mercado de Ferro do Ver-O-Peso. 

 
Fonte: http://viverascidades.blogspot.com.br/2011/10/mercado-ver-o-peso-belem-para-brasil.html 

 

Antes de seguir discutindo a reforma feita no Mercado ―velho‖, algumas questões 

devem ser observadas. A preocupação com a suposta falta de higiene reinante no Mercado 

―Velho‖, sempre acentuada pelos diversos governantes que defenderam a sua reforma, 

demolição ou venda, estava também ligada a uma velha conhecida da população paraense: 

as epidemias. Desde o século XVII, elas vinham assolando e dizimando as populações do 
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Norte do Brasil. No inicio do século XIX (1819), uma grande epidemia de varíola eclodiu 

em Belém, matando cerca de 50 pessoas por dia, segundo registros feitos em 1831 nas 

notas de viagens dos naturalistas alemães Johann Baptist Von Spix e Karl Friedrich Von 

Martius. Na segunda metade do século XIX, foram registradas mais três epidemias (1851-

1852, 1866-1868, 1872-1876). A epidemia de 1850 teria atingido cerca de 12000 do total 

populacional de 16000 indivíduos.  De 1884 a 1904, desencadearam-se três epidemias de 

varíola. Havia ainda o tifo, a febre amarela e a cólera. O medo destas doenças deixou o 

estado atento às condições de higiene dos prédios públicos e privados, fazendo com que 

fosse corriqueiro o argumento de que precisavam de reforma por conta do estado de higiene 

do local.   E não eram apenas os homens públicos que se instrumentalizavam destes 

discursos, a população também os usava quando queria requerer melhorias nas redondezas 

de onde moravam370.  

Outra questão para a qual devemos estar atentos é que, sempre está embutida na fala 

dos governantes uma suposta contribuição da população para tornar os locais públicos 

imundos e insalubres. Via-se na miséria o meio de propagação da doença. Os hábitos de 

higiene da população eram constantemente apontados nos jornais e nos relatórios de 

governo como um grande perigo social371.  

Portanto, registros como o feito no relatório de 1902, pelo intendente Antônio Lemos, 

ressaltando que o edifício deste mercado era: ―velho, de construção sólida, mas sem 

elegância, ressente-se de sua quase vetustez, mas cuidadosamente se dissimulam esses 
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inconvenientes com as providências periódicas de reparo e conservação372‖, ainda que 

apontem motivações estéticas, indicam que a reforma do Mercado ―Velho‖, assim como a 

construção de outros prédios públicos, necrotérios, usinas de incineração de lixo e animais 

mortos, asilo de mendicidade, calçamento de ruas, construção e reforma de mercados são 

questões mais complexas do que o desejo de embelezar a cidade. Já vimos que outras 

motivações impulsionaram a reforma urbana pela qual Belém passou desde que a goma 

elástica criou a conjuntura favorável para que esta reforma ocorresse, motivações que 

envolviam, inclusive, conchavos políticos.  

 Voltando, portanto, ao Mercado ―Velho‖, após anos de críticas e tentativas de reformá-

lo, finalmente, entre os anos de 1904 e 1908, iniciou-se a sua reforma e ampliação, feita em 

duas etapas.  As modificações executadas neste mercado inserem-no na série de mercados 

públicos que foram construídos no Brasil, durante a primeira metade do século XX373. Toda 

a reforma foi contratada pela Intendência Municipal. A primeira etapa foi executada pela 

firma Vidinha, Mendes Oliveira & Cia., criada para este fim. Esta etapa consistiu na 

construção de um segundo andar, pois originalmente o prédio possuía apenas um 

pavimento. Também foram feitos reparos nos compartimentos externos do andar inferior, 

com a finalidade de harmonizá-lo esteticamente com as obras do pavimento superior374.  

Apesar de o neoclássico estar em decadência nas grandes capitais do país, o prédio 

construído em alvenaria, talvez por ser uma construção adaptada à outra já existente, seguiu 

a matriz neoclássica375 (Figura 64). O segundo andar do mercado de carne ficou composto 

por compartimentos diversos e corredores largos, possuindo um sótão de dois metros de 

altura para fins de depósito de mercadorias376 (Figura 65). 
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Figura 64: Nova fachada do Mercado de carne. 

Fonte: Relatório de Intendência. Paris, 1905, p. 121. 

 

Figura 65: Mercado de carne – corredor do segundo andar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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A historiografia local aponta Francisco Bolonha como o único concessionário do 

Mercado de Carne no inicio do século XX. Contudo, após a reforma, o direito de explorá-lo 

foi partilhado entre Francisco Bolonha, a Intendência Municipal e Joaquim da Silva 

Vidinha, Joaquim Mendes Correia de Oliveira, Bernardino da Cunha Mendes e o Major 

Antônio Pinto Xavier. O financiamento da obra seguiu o mesmo modelo que se utilizava, 

em muitos casos, no período imperial: negociar investimentos particulares em obras 

públicas, oferecendo como vantagem a exploração comercial do espaço construído ou 

reformado. Por terem sido os concessionários de parte da reforma e da ampliação deste 

mercado, os quatro últimos possuíam o direito de explorar os compartimentos que 

reformaram por 30 anos, a contar de 1904. As quatro portas laterais de acesso ao mercado, 

assim como, ―o compartimento superior correspondente a porta de entrada, pelo lado da 

Rua Quinze de Novembro377‖, ficaram sendo explorados pela Intendência Municipal e os 

talhos e aparadores, comprados, escolhidos e instalados por Francisco Bolonha, eram 

explorados por ele. Contudo, diferente de Bolonha, os outros concessionários eram 

obrigados a pagar mensalmente para a Intendência a quantia de cem mil reis por cada 

―porta‖ alugada do mercado378. Bolonha, sócio do filho de Antônio Lemos nesta concessão, 

mesmo que o nome deste não contasse no contrato, tinha total isenção de impostos.  

A segunda parte da reforma do Mercado ―Velho‖ foi executada por Francisco Bolonha.  

No conjunto, a reforma no pátio interno do mercado foi composta pela inserção de quatro 

pavilhões metálicos, ladrilhados com mosaicos poligonais de grés de fabricação inglesa – 

A, B, C e D (Figuras 66 e 67). Cada pavilhão continha cerca de 10 talhos, ou 

compartimentos, para venda de carne, peixe, farinha e outros produtos. Para que os fiscais 

pudessem manter o controle sobre o ambiente, os talhos eram separados apenas por gradis 

de ferro, pensados para oferecer ao fiscal, em um golpe de vista, visão completa do 

ambiente. A organização foi pensada de modo que os pavilhões ficassem divididos em duas 

ordens de talhos, dez de cada lado. Ao centro um corredor, dando acesso aos trabalhadores 

e empregados, os fregueses eram atendidos pelo corredor externo a frente dos talhos, sem 

dar acesso ao interior dos mesmos. Houve, portando, preocupação com a circulação no 

interior do ambiente, pois era a circulação o principal eixo da razão técnica.  
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Figura 66: Interior do Mercado Bolonha. 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

Figura 67: Mercado de carne – Aparadores de carne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará.  Rio de Janeiro, 1910, p. 25. 
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Os novos pavilhões, quase todos abertos, foram pensados para permitir a circulação do 

ar, pois, acreditava-se que isso evitaria o surgimento de doenças379. Esta era uma 

preocupação que preexistia antes da reforma, pois em 1902, no álbum da cidade de Belém, 

apesar do reforço a critica sobre a aparência física do prédio, falou-se sobre a importância 

do espaço aberto que já existia dentro do mercado:  

A divisão interior do mercado, em pavilhões isolados, formando áreas aberta ao ar 

livre, se tem por um lado o inconveniente de ser intransitável nos tempos de chuva 

apresenta, por outro lado, grandes conveniências higiênicas para o 

estabelecimento, cujo asseio se renova com extrema facilidade nos tempos de 

calor, principalmente a lavagem dos talhos, diariamente emporcalhados  pela 

mercancia da carne verde
380

. 

 

 

Na época da inauguração desta parte da reforma, ocorrida em 17 de dezembro de 1908, 

Antônio de Carvalho, jornalista que se tornou uma espécie de cronista das obras financiadas 

pela intendência neste período, declarou em um artigo publicado no jornal A Província do 

Pará: ―Penetrando no estabelecimento, sente-se logo a bela impressão dos novos 

aparadores, todos metálicos de dois tipos diferentes, uns abertos outros fechados, que 

substituíram os arcaicos móveis de madeira381 (Figuras 68 e 69)‖.  

Figura 68: Mercado de carne – Aparadores de legumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p. 28. 
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Figura 69: Mercado de carne – Aparadores de armarinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p. 29. 

 

É prudente que não esqueçamos que somente com o momento econômico favorável 

pelo qual a região Norte estava passando, com o sucesso da economia da borracha e a 

maior autonomia politica dada aos estados, após a instalação do regime Republicano no 

Brasil, o Norte experimentou as condições favoráveis para o seu desenvolvimento urbano. 

Veremos adiante que a modernização da navegação, com a adoção do motor a vapor, 

dinamizou as trocas culturais e materiais no interior da Amazônia. E que esta dinamização 

foi fruto do interesse econômico sobre esta região. Antes disso, as ligações de Belém com a 

corte eram muito difíceis, a navegação até a capital poderia durar de três a cinco meses e 

não havia, portanto, condições para que ocorresse a modernização que Belém experimentou 

no início do século XX. Por tudo isso, apesar do evidente comprometimento político de 

Antônio de Carvalho, não é difícil acreditar em seu deslumbre diante do que via, pois, a 
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beleza do conjunto inserido por Bolonha no mercado, ainda hoje, impressiona. Este 

conjunto, na época, representava uma novidade arquitetônica, muito diferente dos casarões 

do período colonial. 

No pátio interno do mercado foram inseridos gabinetes de comodidades, como foi 

chamado pelos contemporâneos da obra, composto por gabinetes isolados para garantir a 

privacidade, diversos Water-closets – mictórios, lavatórios (Figuras 70 e 71) – um 

exclusivo para o guarda do estabelecimento.  Um dos mictórios era servido, segundo 

descrição da época, ―por um reservatório de descarga contínua e automática, está[va] 

constantemente banhado por um chuveiro abundante d‘agua, que o conserva[va] sempre 

perfeitamente limpo e absolutamente inodoro382‖. Nesta parte da reforma, a descrição feita 

sobre o material diz: ―os aparelhos sanitários empregados ai foi o que até hoje se conhece 

de mais moderno. Tudo de opalina colorida, material ao presente considerado da mais 

absoluta higiene e facilidade de limpeza, dos fabricantes Dontton  & Cia., da Inglaterra383.‖  

Figura 70: Mercado de carne – Visão interna das instalações sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p. 27. 
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Figura 71: Mercado de carne – visão externa das instalações sanitárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p. 27. 

Vimos anteriormente que neste momento, a madeira, material abundante na região 

Norte, passou a disputar a preferência com o ferro entre as elites, este ultimo considerado 

mais higiênico e moderno. No Mercado ―velho‖, ―os tradicionais e pesados portões de 

prancha de madeira‖ foram substituídos por portões de ferro batido, com aplicações em 

ferro amarelo, contendo as bandeiras e armas do município de Belém (Figuras 72). Nos 

balcões e nos portões foram aplicados ornamentos em justaposição, apresentando partes 

trabalhadas artesanalmente e gradeadas em ferro forjado (figuras 73). Apesar da produção 

em série, o trabalho artesanal não foi totalmente eliminado. A Saracen Foundry de Walter 

Macfarlane & Co., empresa que forneceu as peças do Mercado  Bolonha, mantinha um 

departamento dedicado ao ferro forjado, dirigido por artesãos especializados, uma tentativa 
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de manter, mesmo que em menor escala, a continuidade entre a técnica, a indústria e a 

tradição384.  

 

 Figura 72: Mercado Bolonha – Portão. 

 

 

Figura 73: Mercado de Bolonha – detalhe de 
um dos talhos. 

 

Fonte: COIMBRA.  Belém, 2013. 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

As peças em ferro, por serem produtos da Revolução Industrial, logo, reproduzidas 

em grande escala, não possuíam, por isso, o valor artístico exigido desde o Renascimento 

pelos teóricos da arquitetura. Mas Antônio de Carvalho, por diversas vezes, usou derivados 

da palavra arte no artigo que escreveu na ocasião da inauguração da reforma do Mercado 

―Velho‖. Referindo-se aos talhos, ao banheiro e a beleza do local, respectivamente, dizia:  

 

                                                                 
384

  COSTA, Cacilda Teixeira da. O Sonho e a Técnica: A arquitetura de ferro no Brasil. São Paulo: EDUSP, 

2001.p. 61 e 62.  
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Todos os talhos são suprimidos de dois cepos, sobre os pés de ferro, para o corte 

de carne. Os painéis divisórios entre os talhos e bem assim a parte posterior 

d‘estes talhos são encimados por belos e artísticos motivos de ornamento em 

bronze, que lhe dão o aspecto delicado e agradável que tem os escritórios 

comerciais que usam divisórias daquele material
385

. (grifo meu). 

............................................................................................................................ 

No seu interior, se acha montado um mictório com 3 bacias verticais, todas de 

opalina, arrematada na sua parte superior por placas de mármore ROYAL-

ROUGE, dispostas conveniente e artisticamente
386

. (grifo meu) 

............................................................................................................................ 

Além dos melhoramentos já citados, no interior do Mercado Municipal, outros 

existem que prendam a atenção do visitante, já pela sua feição artística, já pela 

utilidade do fim a que se destina
387

. (grifo meu) 

 

A beleza e a leveza do material, certamente, impressionavam aos paraenses, 

acostumados com a aparência pesada dos edifícios construídos em pedra, cal, madeira, 

barro e grude de peixe do período colonial. E, mesmo sendo as peças reproduzidas em larga 

escala, elas foram, primeiramente, pensadas para atender as classes europeias em ascensão, 

por isso, mantinham uma decoração ―nobre‖. Além disso, peças pré-fabricadas podiam ser 

combinadas ao gosto do cliente que as adquiria, dando a obra o toque individual do seu 

construtor388.  

Os catálogos de venda, além da decoração eclética das peças, ofereciam a possibilidade 

de inserir emblemas nobiliárquicos e reais, brasões, grifos e diversos ornamentos. Na 

Europa estes símbolos possuíam significados bem definidos, mas no Brasil, assim como em 

outros países, assumiram significados diferentes389.  Assim, na falta de um brasão ou 

símbolos de nobreza, colocavam-se frases simples ou de identificação, como no portão do 

Mercado de Carne, onde além de ter sido aplicado ao centro as bandeiras do Pará e do 

Brasil e o escudo municipal, Bolonha mandou aplicar uma faixa em bronze, onde se pode 

ler a frase: ―Mercado Municipal‖. Nas construções a particulares, Francisco Bolonha 

utilizou-se destes espaços para inserir monogramas com as iniciais dos nomes dos donos 

das obras encomendadas a ele, esta era uma característica de suas construções, a 

personalização da obra por meio do uso do monograma (Figuras 74 e 75).  

                                                                 
385

 O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
386

O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
387

 O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
388

 Cacilda Teixeira da Costa salienta que: ―No prefácio, Walter Macfarlane afirma, como de hábito, que nada 

que está reproduzido ali é ‗fixo ou final‘, mas apenas sugestão para outros arranjos e usos das peças de ferro, 

a serem definidos pelos clientes‖.  COSTA, 2001, p. 81. 
389

  COSTA, 2001, p. 15. 
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Figura 74: Mercado Bolonha – detalhe do portão. 

                                                                               Figura 75: Detalhe do portão do antigo       
                                                                                      Reservatório de Paes de Carvalho                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

 

Seguindo a reforma, assim como os portões de entrada, os pilares de madeira dos quatro 

pavilhões internos cederam lugar a colunas de ferro. Os talhos de carne foram todos 

substituídos por material, também, de aço polido e metal amarelo e o cepo por mármore, 

considerado mais higiênico. E todos os aparadores que já eram vistos como arcaicos, foram 

substituídos por armários em ferro com prateleira, também em mármore, descritos na época 

como ―leves e elegantes‖. As tampas dos esgotos foram substituídas por outras, também em 

ferro fundido com argolas, consideradas mais higiênicas e funcionais390.  

  O mercado dispunha de um grande reservatório de água, com capacidade para 16 

mil litros, posteriormente, transformado em um mirante (Figuras 76 e 77). Era assentado 

sobre uma coluna, circundada por uma escada em caracol, ambas em ferro391 (Figura 77).  

Considerado ―por si só um mimo da arquitetura‖, recebia água do encanamento geral da 

cidade e fazia a distribuição para os talhos que possuíam uma torneira cada um. Havia 

também diversas torneiras espalhadas pelo estabelecimento, coisa rara para a realidade de 

                                                                 
390

 Relatório de Intendência de 1906. Disponível no Arquivo Público do Estado do Pará - Fundo da 

Intendência Municipal. p. 125-126. 
391

 Relatório de Intendência de 1908. Disponível no Arquivo Público do Estado do Pará - Fundo da 

Intendência Municipal. p. 143-144. 
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Belém naquela época, pois, como veremos adiante, desde este período a cidade já passava 

por um grave problema de abastecimento de água. As torneiras possuíam bocal adaptado 

para mangueiras de borracha, com o objetivo de tornar fácil e rápida a lavagem geral, feita 

diariamente no local392. 

 

Figura 76: Mercado de carne – Caixa d‘agua.   Figura 77: A caixa d‘agua transformada                                        
                                                                                              em mirante.    

                                                                                           

                                                                      
Fonte: COIMBRA. Belém, 2013.                              Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do       
                                                                                   Pará. Rio de Janeiro, 1910, p. 26. 

 
No dia da inauguração das reformas gerais deste mercado, 17 de dezembro de 1908, 

o intendente de Belém declarou:  

                                                                 
392

 O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
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Os referidos melhoramentos internos que já tive ensejo de descrever largamente, 

a par das modificações da fachada, com ampliação e modificação não só desta 

como de todo o edifício, e construção de um pavimento superior, estes últimos 

inaugurados dois anos antes, dão incontestavelmente a este sob todos os pontos 

de vista, da higiene, da estabilidade e da estética
393

.  

 

 

A observação oficial acima, se somada à seguinte declaração de Antônio de Carvalho: 

―A construção dos talhos obedecem nos seus mais insignificantes detalhes a um plano 

baseado nos mais rigorosos preceitos da higiene moderna394‖, elencam parte das 

motivações para a reforma do Mercado velho: higiene, estética e estabilidade. Nas 

declarações dadas na época da reforma do mercado é perceptível a presença dos discursos 

instrumentalizados a partir das epidemias e dos interesses políticos. Francisco Bolonha, 

sobre a transformação pela qual passou o mercado, declarou no dia da inauguração que 

todos estes melhoramentos tornavam Belém ―competidora das mais famosas capitais do 

mundo civilizado395‖.  

Nunca é demais lembrar que, no início do século XX, engenheiros brasileiros, como 

Francisco Bolonha, estavam ávidos em operar transformações que direcionassem a nação 

ao progresso material, acreditando serem eles os promotores do bem comum396.  Como já 

frisado, o momento econômico favorável e o deslumbre que esta nova forma de construir, 

mais leve e rápida, provocava nos membros da elite paraense, diversificou as construções 

de Belém. Não foi apenas Francisco Bolonha que adotou a arquitetura do ferro em suas 

construções: outros também o fizeram, embora seja difícil identificar a todos, já que, na 

maioria das vezes, destacam-se nas noticias sobre a construção da obra, apenas o nome do 

Intendente ou do Governador que a contratou. Mas não podemos esquecer que, pelo menos, 

desde o inicio do século XIX, estudantes paraenses estavam presentes nas escolas de 

engenharia francesas e depois na do Rio de Janeiro, fazendo circular o conhecimento sobre 

as técnicas de construção e os estilos arquitetônicos.  

As praças do centro da cidade receberam coretos em ferro fundido oriundos de diversos 

países, como Grã-Bretanha, França, Bélgica e Alemanha397. Em estilo art nouveau, os 

                                                                 
393

 Relatório de Intendência de 1908. Disponível no Arquivo Público do Estado do Pará - Fundo da 

Intendência Municipal. p. 145. 
394

 O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
395

 O Mercado Municipal. A Província do Pará. 18 dez. 1908. 
396

 CERASOLLI. op.cit. p. 21.  
397

 COSTA, 2001, p. 9. 
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coretos foram inseridos no ambiente da cidade com fins de embelezamento e culturais, mas 

promoviam, também, a sociabilidade entre os que frequentavam as praças. Neles havia 

apresentação de bandas musicais, encontros dos enamorados e amigos, além de abrigarem 

as brincadeiras das crianças398. Na Praça General Magalhães há um coreto do inicio do 

século XX, na Praça da República há dois coretos do final do XIX (1896), denominados 

Pavilhão de música Santa Helena Magno e Euterpe. Na Praça Batista Campos há cinco 

coretos do inicio do século XX. No parque da Residência há um coreto de 1908, que foi, 

inicialmente, montado na Praça da República, depois transferido e, totalmente, remontado 

neste parque em 1950. Todos os coretos seguem padrão de planta hexadecagonal ou 

octogonal, são assentados sob piso elevado de alvenaria, pavimentado de ladrilho 

hidráulico e possuem porão com finalidade de depósito. Exceto o coreto do Parque da 

Residência que possui planta quadrangular, lembrando um pavilhão de caça europeu, e não 

possui porão399.  

Belém, como cidade portuária, teve crescente movimentação no seu porto entre os anos 

de 1880 a 1914400. A cidade precisava de um porto mais adequado ao crescimento que 

vinha experimentando. Para atender a crescente demanda, além dos onze guindastes 

elétricos em ferro, que atualmente compõem a decoração da Estação das Docas, foram 

importados treze galpões em ferro, instalados, entre 1904 e 1914, no cais no Ver-O-Peso401.  

Domingos Sérgio de Sabóia e Silva apresentou um projeto para modernização e construção 

do porto, com a finalidade de substituir a série de trapiches existentes, pertencentes a 

diversas companhias de navegação. Contudo, somente em 1906 a concessão para construir 

o porto de Belém foi concedida, mas a outro engenheiro, o americano Percival Farquhar. 

Como era de praxe, o Governo concedeu a Farquhar poderes para desapropriar prédios, 

terrenos e trapiches particulares e a isenção de impostos nos materiais importados para a 

execução e conservação do porto. O financiamento para obra veio do imposto de 2%, 

                                                                 
398

 SOARES, Elizabeth Nelo. Largos, Coretos e Praças de Belém. Brasilia, DF: IPHAN - Programa 

Monumenta. 2009. p. 85. 
399

 SOARES, 2009,  p. 84 a 104.  
400

 Em 1880, 258 toneladas de carga passaram pelo porto de Belém, em 1890 foram 338.555 toneladas e em 

1914, 597. 282 toneladas.  PENTEADO, 1973, p. 61 
401

 Com tamanho de 20m de frente por 100m de comprimento cada, eles cobrem, ainda hoje, a extensão de 

1.860 metros de cais, tendo sido encomendados da Schneider & Co, empresa de Adolphe e Eugéne Schneider 

localizada em Creusot, na França. 
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cobrado sobre o total do valor da importação. A Port of Pará era a responsável pelas obras 

e pela administração do novo porto402, nas quais o ferro foi muito utilizado. 

A arquitetura do ferro também foi adquirida para abrigar lojas e empresas. O galpão da 

Cia. de Gás de Belém, por exemplo, fora importado no final do século XIX, sendo montado 

ao lado da Praça Amazonas, na época chamada de Largo de São José. O prédio perdeu sua 

finalidade por volta de 1920, quando a energia elétrica substitui o gás. Depois disso, 

ocupou diversos fins, até ser doado, nos anos 90, para a Secretaria de Cultura do Estado. 

Em 1997, foi completamente reformado e remontado no Parque da Residência, antiga 

residência do governador, seu vão de 1200 m² foi destinado para atividades culturais e hoje 

o galpão abriga o Teatro Gasômetro403.   

Algumas famílias também importaram casas pré-fabricadas em ferro para fins de 

moradia. Poucos foram os exemplares importados para este fim na América Latina e os 

remanescentes que ainda restam dessas construções estão na região Amazônica404.  Geraldo 

Gomes aponta que os prédios em ferro existentes em Belém constituem um importante 

documento do esforço despendido pelos construtores europeus, para produzir edifícios que 

se adaptassem a condições climáticas diversas. Apesar do clima quente e úmido da 

Amazônia, os investimentos no desenvolvimento técnico, melhorando o sistema de 

ventilação com o surgimento do sistema Danly405, garantiam o conforto térmico das 

                                                                 
402

Percival Farquhar, apoiado por acionistas europeus e norte-americanos, montou três projeto em Belém: a 

―Amazon River‖, a Port of Pará e a ―Madeira- Mamoré‖. Euler Arruda observa que: ―O recurso da 

Companhia, em seu início, foi realizado por capitalização em bancos em Paris, Bruxelas e Londres e os 

títulos, pelo National Trust Company de Nova Yorque. A primeira parte dos bônus emitidos tiveram o valor 

de 3.600.000 libras esterlinas, junto ao banco Franco-Americano e banco Privée. O restante da primeira parte 

dos bônus emitidos ficaram com Robert Planing do Bank of Scotland de Londres. Em Paris e Bruxelas, 

através do Banco da I‘Union Parisiense, Stallaertese e Loewenstein outra emissão de ações foi 

disponibilizada. O interesse do capital estrangeiro era pela alta cotação do látex brasileiro que permitiu que o 

porto fosse realizado no padrão de qualidade que até hoje se verifica‖. Em outubro de 1909, foram 

inaugurados os primeiros 120 metros do cais do porto. Apesar da  Port of Pará ter obtido a concessão da orla 

desde o Igarapé do Uriboca, no  rio Guamá, até a ponta do Mosqueiro,  construiu o trecho de cais com 

armazéns, somente, entre a desembocadura do Ver-o-Peso até a desembocadura do  então igarapé das Almas, 

hoje Doca de Souza Franco. ARRUDA, Euler. Porto de Belém: origens, concessão, contemporaneidade. 

Dissertação apresentada no Programa de Pós -Graduação em Planejamento Urbano e Regional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2003.  p. 78 a 95. 
403

 Ver: Diário do Pará online. http://diariodopara.diarioonline.com.br/N154911ESTACAO+ GASOMET 

RO+E+A+MAQUETE +DA+ERA+DO+FERRO.html. Acesso dia 16 agost. 2013.  
404

 GOMES, 2009.  
405

 A patente deste sistema pertencia a fábrica belga Societé des Forges d'Aiseau. Geraldo Gomes da Silva 

explica o sistema Danly da seguinte forma: ―O sistema construtivo se caracterizava pelas paredes duplas 

autoportantes, duplas, executadas em chapas prensadas de ferro galvanizado, com orifícios nas partes inferior 

http://diariodopara.diarioonline.com.br/N154911ESTACAO+%20GASOMET%20RO+E+A+MAQUETE
http://diariodopara.diarioonline.com.br/N154911ESTACAO+%20GASOMET%20RO+E+A+MAQUETE
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construções. Havia ainda as varandas periféricas, como no caso do bangalô de modelo 

anglo-indiano, montado atualmente no campus da Universidade Federal do Pará, o único 

com dois pavimentos totalmente em ferro. O exemplar, originalmente montado na Av. 

Almirante Barroso, já estava montado em 1893, quando foi posto a venda e serviu de 

residência à família do Senador Álvaro Adolfo406. Outro Chalé, o do Bosque Rodrigues 

Alves, é provavelmente contemporâneo do chalé da Universidade Federal do Pará. Este 

pertenceu a João Severino Ribeiro de Matos, que o vendeu à Sociedade Coelho & Cia. Em 

1892, Augusto Coelho Moreira, um dos sócios, retirou o imóvel da sociedade, passando a 

habitá-lo com sua família407. O intendente Antônio Lemos também importou um moderno 

chalé para servir de residência para a sua família. Este exemplar continha inclusive um 

pavimento anexo que servia de biblioteca e escritório408.  

Diferente dos países do continente africano, que importaram este produto com a 

intenção de usá-lo como abrigo provisório em regiões de garimpo de ouro e diamante, os 

chalés importados para Belém foram adquiridos para servirem de residências fixas no 

espaço urbano ou em zonas pouco afastadas deste núcleo, onde foram instaladas as famosas 

rocinhas, espécie de chácaras de veraneio da elite local. Apesar da alta na importação desta 

arquitetura para o Norte ter sido durante a segunda metade do século XIX até 1910, a 

importação de peças de ferro não cessou completamente após 1920, ano em que a 

historiografia local aponta como marco da decadência definitiva da economia da borracha. 

O Relógio de Ferro do Ver-O-Peso, com os seus 12 m de altura, foi importado tardiamente 

pelo Intendente Antônio Facíola em 1930, com o intuito de homenagear os ―heróis 

                                                                                                                                                                                                      
e superior de tal forma que o ar circulava forçosamente no sentido ascendente, diminuindo a temperatura 

interna.‖ SILVA, 1987.  
406

 Foi alugado a UFPA entre 1963 e 1972, para sediar o curso de arquitetura. Posteriormente o chalé tornou -

se propriedade do clube Monte Líbano, que o repassou ao arquiteto Euler Arruda em 1981. Doado a 

Universidade Federal do Pará, o prédio, que anteriormente ficava na Av. Almirante Barroso, foi desmontado e 

remontando dentro do campus desta universidade. Na remontagem do Chalé foram rigorosamente preservadas 

suas características originais. A sua estrutura de coberta e o seu telhado são constituídos de ferro. O assoalho 

do pavimento superior, os forros, as portas e as janelas são em madeira. Ver:  

http://fauufpa.wordpress.com/2010/09/22/o-chale-de-ferro-da-ufpa/ Acesso dia 17 agos. 2013.  
407

 Posteriormente, o chalé pertenceu à Sociedade Beneficente Portuguesa. Em 1984, o prédio estava em 

péssimo estado de conservação, com parte do piso demolido e grande parte de suas peças já em proce sso de 

oxidação. Foi remontado no Bosque em 1985, trabalho que durou mais de seis meses A construção do prédio 

foi idealizada para o clima da região Norte, algo que facilitasse a circulação do ar e  resistisse as intempéries 

do clima amazônico. Ver: http://fauufpa.wordpress.com/2010/09/22/o-chale-de-ferro-da-ufpa/. Acesso dia 16 

set. 2013.  
408

 Processo movido por Antônio Lemos contra o Estado do Pará. 1936. Cartório Odon. Centro de Memória 

da Amazônia. Armazenado de forma especial.  

http://fauufpa.wordpress.com/2010/09/22/o-chale-de-ferro-da-ufpa/
http://fauufpa.wordpress.com/2010/09/22/o-chale-de-ferro-da-ufpa/
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paraenses‖ do Forte de Copacabana. O relógio foi instalado onde, anteriormente, 

encontrava-se o prédio da Bolsa de valores, demolido em 1915409. 

Como já frisado anteriormente, apenas as questões estéticas e modernizantes não dão 

conta das motivações que levaram os engenheiros e o Estado paraense a inserirem na 

urbanização de Belém a arquitetura do ferro. Outros fatores corroboraram para isto, como a 

funcionalidade da obra, a facilidade para adquirir as peças e o ineditismo do material que 

encantou por sua leveza. Discutiremos a partir de agora o caso do Reservatório de Água 

Paes de Carvalho – montado por Francisco Bolonha, um dos exemplares desta arquitetura 

que mais marcou Belém do Pará, por sua beleza e pela polêmica que se formou em torno 

dele. Veremos adiante quais motivamos levaram a sua construção, assim como, os 

problemas que o impossibilitaram de servir ao abastecimento de água da cidade. 
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 Ver: http://www.ufpa.br/cma/verosite/historico.html. Acesso: 16 de set. 2013.  

http://www.ufpa.br/cma/verosite/historico.html
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2.4 – “Três panelas vazias”: o caso do Reservatório de água Paes de Carvalho 

  

Figura 78: Reservatório de água Paes de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Álbum Belém da saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões-Postais 
(1996). 
 

Além de outras peças já citadas, o Reservatório de Água Paes de Carvalho é bastante 

emblemático da arquitetura do ferro adotada em Belém do Pará (Figura 78). As peças que o 

compunham foram adquiridas em 1899 com o intuito de amenizar os problemas de 
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abastecimento de água na cidade. Quando, em 1901, Augusto Montenegro assumiu o 

governo do estado, o abastecimento de água ainda era um problema a ser resolvido410. A 

rede de distribuição não atendia toda a cidade, ocasionando falta d‘agua em algumas zonas, 

problema que transpassou várias administrações sem solução411.  Em 1909, o problema de 

abastecimento de água em Belém ainda não havia sido solucionado. Dentre as medidas que 

o governador João Coelho adotou para tentar resolver o problema estava a colocação de 

hidrômetros para contagem da água consumida pela população, a fim de controlar o 

consumo, de evitar o desperdício e de aumentar a receita do estado412. 

Em 1933, no governo do interventor Magalhães Barata, o abastecimento de água na 

cidade ainda era um problema sem solução. Barata iniciou a ampliação do Reservatório 

Yuna ou Águas Pretas, atualmente lago Bolonha413.  Mas como o problema não se 

resolvera, contratou Francisco Bolonha para analisar se ocorreram falhas nas obras de 

ampliação do reservatório do Una – lago que, ainda hoje, abastece Belém. Nesta ocasião, 

Francisco Bolonha fez um levantamento da história do abastecimento de água na cidade. 

Neste laudo técnico, Bolonha ressaltou que desde o ―encampamento‖ (estatização) da 

Companhia de Águas do Gram Pará, por decreto assinado pelo governador Lauro Sodré 

em 1895, o estado não investia no melhoramento do abastecimento de água da cidade. No 

levantamento feito por Bolonha, sobre a trajetória histórica deste serviço, apurou-se que em 

1897, alegando excesso de despesas ao Estado, acarretadas pela Companhia de Águas, o 

governador Paes de Carvalho tentara privatizar esta Companhia, mas não houve candidatos 

interessados em arrematá-la, fato que manteve este serviço apático durante o restante da 

administração Paes de Carvalho, até 1900414. 

Augusto Montenegro, ao assumiu seu primeiro mandato como governador em 1901, 

relatou que havia apenas dois reservatórios de água funcionando na cidade: ―um pequeno e 

esférico que distribui[a] para a zona entre a estrada do Utinga e o Asilo de Mendicidade e o 

grande de 1.500.000 litros, situado no largo de São Braz e que faz[ia] a distribuição para a 

                                                                 
410

 Como vimos anteriormente, em 1933, este ainda era um problema a espera de solução. Mesmo Belém 

sendo margeada por rios, ainda hoje, os bairros periféricos da cidade sofrem com a escassez de água potável.  
411
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cidade415‖.  O ―grande‖ é o reservatório de água de São Braz – um dos primeiros 

exemplares da arquitetura do ferro que chegou à cidade. Importado da Inglaterra, em 1884, 

pela Companhia de Águas do Gram Pará, com ele vieram, também, os trabalhadores para 

procederem a sua montagem416. Todo em ferro, o reservatório ficou pronto em 1885, tendo 

forma cilíndrica, com 20,0 m de diâmetro, 5m de altura e capacidade para armazenar 

1.570m³ de água. Este reservatório ainda hoje abastece grande parte da cidade. É feito de 

ferro forjado e sustentado por colunas de ferro fundido (Figura 79) – por este material ser 

bom condutor de calor, foi necessário revestir o interior do tanque com argamassa de 

cimento417. Além deste, havia dois reservatórios desmontados, um destinado ao local em 

frente às oficinas das águas, na Rua João Balby, centro da cidade, e o Paes de Carvalho418.   

Figura 79: Reservatório de água de São Braz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Álbum O Pará. Paris, 1908. 

Os dois reservatórios ativos forneciam 2.200.000 litros de água por dia no inverno e 

1.600.000 no verão, volume que teria subido entre 1903 e 1908, para 15.000.000 por dia, 

ainda assim, a quantidade era insuficiente para abastecer toda a extensão da cidade419. 
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Podemos ver na tabela 1 (abaixo) que a população de Belém sofreu sensível elevação de 

1890 a 1900, mas o abastecimento de água, segundo Bolonha, manteve-se inalterado.  

 

Tabela 1 – População da Capital do Pará 

Ano Número de habitantes 

1801      12.000 
1868      30.000 
1872      61.997 
1884      70.000 
1890      50.064 
1896     90.119 
1900     96.560 
1920 236.402 

Fonte: Recenseamentos do Brasil. V. 4. 1908. 

Esperava-se, portando, ao adquirirem o Reservatório Paes de Carvalho, amenizar os 

problemas de abastecimento de água da cidade. As três cubas que o compunham, cubavam 

2.500³ de água, ou seja, mais que a quantidade de água que os dois reservatórios existentes 

na cidade cubavam. Com a ativação do Paes de Carvalho, a intenção era dobrar o 

fornecimento. Quanto à origem, os 3.155 volumes que o compunham eram de origem 

francesa, com projeto executado nas usinas metalúrgicas de Boudet, Donon & Cia, em Paris 

e custaram, aproximadamente, 1.000 contos de réis aos cofres do estado420.  Francisco 

Bolonha executou a sua montagem (Figura 80), sob a supervisão do engenheiro paraense 

Innocencio Hollanda de Lima, o mesmo que auxiliou o, também paraense, engenheiro 

Aarão Reis na otimização do fornecimento de água de Belo Horizonte421.  

A Comissão de Saneamento do governo Paes de Carvalho, da qual Bolonha era 

presidente na época, importou as peças do Reservatório e designou que o local mais 

apropriado para montá-lo seria na Travessa Primeiro de Março, esquina com a Rua Lauro 

Sodré, bairro da Campina. O governador Paes de Carvalho, em seus últimos meses de 

administração, desapropriou os prédios do local que deveria ser ocupado pelo Reservatório. 

A Comissão de Saneamento executou a demolição dos prédios e as escavações para a 

construção das fundações, de acordo com a planta enviada pelos fabricantes e a obra 

permaneceu neste estágio até outubro 1904. Somente quando foi feito novo orçamento para 
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continuação das obras, Francisco Bolonha, que já não era presidente da Comissão, assumiu 

sua execução. Bolonha determinou que seria necessário, para a segurança da obra, executar 

várias modificações técnicas na fundação que havia sido iniciada pela Comissão de 

Saneamento  que ele havia presidido e assim foi feito422.  

 

Figura 80: Imagem da construção do reservatório Paes de Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Revista Kosmos. Rio de Janeiro, 1906. 

O processo de montagem da obra foi lento, demorando oito anos, desde a chegada 

das peças a Belém em 1899. O Reservatório foi inicialmente descarregado no Boulevard da 

República, onde ficou até a sua montagem, o que acarretou problemas de ordem técnica na 
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Foto enumerada e enviada à 
revista Kosmos por Francisco 
Bolonha: Governador Augusto 
Montenegro (1), Dr. João Coelho 
– Presidente da Câmara dos 
deputados, futuro governador do 
estado (2), engenheiro 
Raymundo Viana - secretário de 
obras públicas (3), engenheiro 
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engenheiro fiscal da obra (4), 
coronel Theodomiro Martins – 
deputado estadual (5), 

engenheiro Francisco Bolonha 
– Contratante da obra (6), 
engenheiro Louis Bégon – 
auxiliar do engenheiro Bolonha 
(7), engenheiro Guilherme Paiva 
– Auxiliar do engenheiro 
Bolonha (8) e engenheiro Henry 
Nuding – auxiliar do engenheiro 
Bolonha (9). (grifo meu) 
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obra, segundo Bolonha. Augusto Montenegro autorizou a montagem somente após 

aumentar o fornecimento de água das nascentes do Utinga de 3.000³ para 15.000³423. O 

próprio Montenegro, ao referir-se a este reservatório, ratifica esta informação em seu 

relatório de 1908:  

 

Logo ao assumir o governo, fiz parar os trabalhos, por quanto não era possível 

construir um depósito para o qual não existia água. Somente após importantes 

serviços de captação, quando já havia 15.000.000 litros d‘água, é que pens ei em 

fazer prosseguir a construção deste reservatório
424

.  

 

  

Referindo-se a esta decisão de Augusto Montenegro, Bolonha afirmou que este 

governador ―não quis preparar a couve antes da carne, como diz o vulgo425‖, mas, ao que 

me parece, acabou deixando a couve apodrecer antes de ser preparada.  Após a montagem, 

a estrutura do Reservatório Paes de Carvalho apresentou vários problemas. Ao ser enchido 

pela primeira vez, em junho de 1907, arrebentaram vários canos e tubos da linha de 

recalque, o que de início foi considerado um incidente normal para uma obra de grande 

monta426. Mas, com o passar do tempo, descobriu-se que este incidente foi fruto de um 

problema sério na estrutura da obra.  Em 1912, o governador João Coelho relatou que o 

reservatório Paes de Carvalho ―deixou de ser aproveitado desde que foi concluída a sua 

montagem, devido a canalização de recalque não suportar a pressão necessária para elevar a 

água até o nível máximo427‖.  Este mesmo governador solicitou ao diretor da Companhia de 

Serviço de Águas da cidade uma solução para o problema que impedia o funcionamento do 

reservatório. Após estudos, foi apresentado e executado um projeto que pôs o reservatório 

em atividade em junho de 1912428. Francisco Bolonha, em relatório escrito para o governo 

do estado em 1933, resumiu o trabalho feito, com o intuito de esclarecer questões sobre o 

reservatório Paes de Carvalho: 

Depois de ser a obra entregue ao governo, quando completamente concluída, o 

reservatório de água Paes de Carvalho foi, durante muito tempo, cheio por meio 

do stand pipe, construído pelo engenheiro civil Maximino Corrêa, aproveitando -
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se da torre do reservatório esférico do Marco da Légua, em frente ao Instituto 

Macêdo Costa
429

. 

 

 

Contudo, o reservatório nunca funcionou a contento, motivo pelo qual foi batizado 

pela população de ―três panelas vazias‖. A literatura relata que, após constatar-se que o 

reservatório não teria utilidade para a cidade, sempre que a sirene do corpo de bombeiros 

tocava, a população do entorno gritava: ―enche as panelas vazias!‖  Lindo e inútil, piada 

entre a população, nos jornais da cidade, o reservatório tornou-se polêmica constante.  Em 

1933, mais de trinta anos após a montagem do Paes de Carvalho, após ser questionado 

sobre os motivos do fracasso desta obra, Francisco Bolonha respondeu ao jornal Folha do 

Norte:  

 

Todo esse material esteve atirado sem a mínima conservação, expostos as 

intempéries desde fins de 1901 até março de 1906, nos quadriláteros baldios do 

Boulevard da República, quando, por portaria n. 305, o governador encarregou o 

signatário destas notas de proceder a construção do mesmo monumento. Quase 

seis anos, material de ferro, exposto as condições das nossas intempéries, num 

clima onde, como sabem os profissionais, mais do que em qualquer outra parte, o 

ferro é atacado pelo oxigênio, com maior facilidade, já a esse tempo se 

encontrava estragado
430

.  

 

 

Bolonha afirmou ainda que quando começou a montagem do reservatório precisou 

recompor algumas peças deterioradas, tendo, inclusive, que substituir algumas totalmente, 

mandando buscá-las em Boudet, Donon & Cia., de Paris431. E fez questão de ressaltar que 

em junho de 1907, quando faltava apenas a pintura para a conclusão da obra, ele executou a 

experiência de encher as três cubas do reservatório, o que teria feito inclusive usando os 

tubos de descarga e os trop plein (ladrões) fechados, para dar demonstração pública da 

eficácia da obra concluída. Nesta ocasião, teriam transbordado as três cubas das 9h às 15h, 

provocando reclamações dos moradores da vizinhança que diziam que seus telhados foram 

danificados pela chuva artificial.  

Para dar respaldo a seu relato, Bolonha citou uma testemunha ocular para o fato: 

―essa experiência foi feita com a assistência do doutor João Coelho, que se achava em 

minha companhia, parado na Avenida 15 de agosto, esquina da Avenida Lauro Sodré, 
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durante longo lapso de tempo432‖.  Preocupado com a sua reputação profissional, Bolonha 

esclarecia: ―Julguei-me obrigado a dar explicação desse incidente ocorrido, porque espíritos 

malévolos, que, de tudo malsinam, diziam que nunca se encheram as cubas do reservatório, 

por não se confiar na estabilidade da estrutura metálica feita por mim433‖. Em outra ocasião, 

Francisco Bolonha afirmou que o motivo da inutilidade do reservatório Paes de Carvalho 

teria sido a limpeza inadequada pela qual ele passava periodicamente: ―Todo profissional 

sabe que, material de ferro oxida, portanto, sua limpeza deve ser feita com areia e ar-

comprimido, não com água e sabão, material corrosivo para o ferro434‖. 

Considerando que o processo de galvanização foi patenteado em 1837 e que em 1850 a 

indústria inglesa já utilizava este processo para proteger o ferro da corrosão, seria 

necessário um laudo técnico para sabermos com precisão se Francisco Bolonha tinha razão 

ao justificar que os motivos que impediram o reservatório Paes de Carvalho de funcionar 

foram a higienização e o armazenamento incorretos. Hoje é de conhecimento de todos que 

o ferro, quando em contato prolongado com a umidade, entra em processo de corrosão, mas 

talvez, na virada do século XX, esta questão não fosse tão evidente para os que foram 

encarregados da manutenção do Paes de Carvalho. Mas, baseando-me no relato do 

governador Augusto Montenegro, é possível levantar outra hipótese.  Bacharel em 

Direito435, Montenegro, certamente, instruído pelo engenheiro que construía a obra, relatou 

o seguinte: 

 

O conjunto de três pylones oferece seis planos verticais de simetria [...]. Se 

tivéssemos adotados quatro pylones em lugar de três, a distribuição das pressões 

seria mais uniforme porque os eixos de simetria ficariam reduzidos a dois; porém, 

o espaço ocupado pelas fundações deveria ser superior ao que o Governo do 

Estado obteve, mediante grandes sacrifícios pecuniários; além de que o edifício 

perderia as linhas graciosas que atualmente apresenta. É inegável que a 

disposição dos três tanques dá ao Reservatório uma forma mais esguia, porque 

um deles está sempre oculto pelos dois outros, resultado estético digno de nota, 

pois, em geral, semelhantes construções apresentam sempre um aspecto pesado e  

massudo
436

.  
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A dúvida que surge a partir do relato de Augusto Montenegro é: se a alegada 

insuficiência de recursos financeiros e a preocupação com o resultado estético final da obra 

acabaram determinando o fracasso da sua condição técnica. Não saberemos, também, se o 

que faltou foi competência para a equipe da Comissão de Saneamento do Estado, 

responsável por determinar a área necessária para construção do monumento ou se, assim 

como no caso da construção do Mercado ―Velho‖, faltou dinheiro para procederem a um 

número maior de desapropriações. Outra possibilidade é que o ‗desastre‘ tenha sido fruto da 

ousadia do engenheiro que o construiu: talvez Bolonha tenha priorizado a estética, 

condenando o Paes de Carvalho a ser, apenas, um ícone da modernidade e da beleza, sem 

função prática. Deixo estas questões, para serem consideradas e pensadas.  

 Mesmo tendo sido um fracasso funcional, o Paes de Carvalho era considerado uma 

das mais belas obras da arquitetura do ferro no Pará. Após muita polêmica, demoliram-no 

em 1965, mas por cinquenta e oito anos ele foi um marco referencial da cidade. Por todo 

este tempo, sua elegante torre de 55m30cm acima do nível do mar foi o ponto culminante 

de Belém. Ilustrou cartões postais e sua demolição foi capaz de produzir em muitos 

habitantes da cidade ―a retórica da perda437‖. Além disso, representou, para os seus 

idealizadores, a chance de poder reproduzir nos trópicos a modernidade que irradiava da 

Europa, se espalhando por grande parte do mundo. Em um de seus relatórios, Augusto 

Montenegro registrou a semelhança que havia, ou que seus contemporâneos viam, entre o 

Reservatório Paes de Carvalho e o mais admirado exemplar da arquitetura de ferro: ―O 

reservatório metálico aéreo Paes de Carvalho tem a forma esbelta dos pylares preconizados 

por Georges Eiffel na construção dos grandes viadutos e na edificação da sua célebre torre 

de 300 metros438‖.   

Quase duzentos e cinquenta metros menor que a Torre Eiffel, o Paes de Carvalho 

representava, para os paraenses, a modernidade nos trópicos. A importação das peças que o 
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compunham começou a ser feita no mesmo ano da inauguração do monumento de Eiffel 

(1899), criado para o centenário da Revolução Francesa. Embora tenha feito grande 

sucesso, por ser uma prova da capacidade humana de superar seus limites quando o assunto 

era construção, a Torre Eiffel não foi unanimidade entre os artistas, muitos a consideraram 

mais uma ―monstruosidade‖ arquitetônica do que uma homenagem à França439. No Pará, 

contudo, a arquitetura do ferro foi muito bem aceita e quase tudo que vinha da Europa e da 

América do Norte, era visto como sinônimo de progresso e civilidade.  

É corrente na historiografia paraense a história de que Francisco Bolonha teria 

visitado a Exposição Internacional de 1900 e que a Torre Eiffel o teria impressionado tanto 

que, a partir de então, ele teria passado a usar o ferro em suas obras. Pude averiguar durante 

a pesquisa que Bolonha foi diversas vezes a Nova Iorque comprar maquinário para as suas 

empresas e que, em 1910, esteve em férias com a família em Karlsbad (Áustria) (Figura 

81). Também esteve na Europa, em país ignorado, em 1920, mas não há comprovação da 

sua presença na Exposição de 1900 na França. Contudo, o ponto importante é que, se 

Francisco Bolonha não foi a esta exposição, ela chegou a ele de alguma forma, talvez, pelo 

relato de outrem ou pelas revistas que anunciavam as novidades ao mundo, e o 

impressionou. Não afirmo, nem nego que a obra de Eiffel tenha inserido o ferro na obra de 

Bolonha, mas saliento que havia uma mentalidade, sobre a modernidade na arquitetura, 

circulando pelo mundo e a arquitetura do ferro, apesar das críticas negativas que sofreu no 

Velho Mundo, estava inserida nesta mentalidade.  

É interessante percebemos que enquanto na Europa os arquitetos afastavam-se dos 

catálogos de venda de peças em ferro fundido, por considerarem suas peças vulgarizadas 

demais, a arquitetura de catálogo fazia sucesso fora dela440. Os catálogos que apresentavam 

a arquitetura do ferro aos engenheiros chegavam aos lugares mais longínquos e suas peças 

eram consideradas a última palavra em matéria de beleza e modernidade.  Assim, ―de 

Brigthton a Dublin ou a Edimburgo, de Adelaide ou da Cidade do Cabo a Nova Orleans, 
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esta cultura Anglo-saxônica revelava sua persistência441‖. Na América Latina, do México à 

Argentina, podem-se encontrar exemplares de ferro. No Brasil, a arquitetura do ferro, assim 

como o ferro na arquitetura, está presente em cidades pequenas, assim como, nas capitais – 

Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco, São Paulo, Fortaleza, Ouro Preto, Manaus, Belém, 

estão entre as cidades que a importaram.  

A Saracen Foundry Walter Macfarlane & Co., fundada em 1850, produzia, no final 

do século XIX, 200 mil toneladas de ferro fundido e 75% do total desta produção era 

destinada a exportação442. Muitas peças que Francisco Bolonha adquiriu foram compradas 

via catálogos da Macfarlane & Co., como o conjunto instalado no interior do Mercado 

Bolonha. O gradil e o portão em ferro que ornavam o reservatório Paes de Carvalho 

(figuras 82 e 83) foram desmontados, em 1965, e hoje encerram o Parque da Residência, 

antiga residência dos governadores do Estado. Ambos em ferro, também são oriundos desta 

fundição. Disse Montenegro sobre estas peças: ―Uma base artística e portão monumental 

cingem a base do edifício para isolá-lo de todas as construções circunvizinhas. Ela é da 

fábrica inglesa Walter Macfarlane & Co.443‖.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                 
441

 LOYER. François.  Le siècle de l‘Industrie.  Paris, 1983. P. 158.  
442

 Enciclopédia Britânica Boston. Vol. 6. P. 171. Apud. COSTA, 2001, p. 38. 
443

 Relatório do Governador Augusto Montenegro. 1908. P. 103. Semelhantes a estas peças são o gradil e o 

portão do Parque San Martin, na Argentina, também, fabricados pela mesma fundição. Ilustrações das peças 

encontram-se nos catálogos da Macfarlane & Co. Ver: Illustrated Examples of Macfarlane‘s Architectural 

Ironwork, Glasgow, c. 1991. p. 119. Apud. COSTA, 2001, p. 162. 



 
 

192 
 

Figura 81: 1. Alice Bolonha, 2. Cordélia Silva Ramos, 3. Engenheiro Francisco Bolonha, 4. Dr. 
Moreira Magalhães e 5. Benjamin Bolonha (irmão) – foto enumerada e enviada para a Fon-Fon  por 
Bolonha. 

Fonte: Revista FON-FON. Rio de Janeiro, 1910. 

Figura 82: Portão do reservatório de água Paes de Carvalho,  
atualmente no Parque da Residência.                                                                

                                  Figura 83: O mesmo portão fechado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 
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  Como apontado anteriormente, Belém se desenvolveu em trinta anos (de 1890 a 1910), 

em ritmo mais acelerado do que havia se desenvolvido nos duzentos anos anteriores. As 

conjunturas local, nacional e mundial conspiravam a favor da modernização da cidade nos 

moldes em que ela foi pensada e executada. A incidência da importação da ―arquitetura 

metalúrgica‖ para o Pará deu-se em um contexto específico de prosperidade econômica e 

abertura cultural. Havia, entre 1890 e as primeiras décadas do século XX, um contexto 

mundial e nacional que favorecia a importação destes produtos. Lembremo-nos que no final 

do século XIX, o Brasil era um país agrário e comercial e, apesar da importância da 

siderurgia para o país, foram dados pequenos passos nesta área durante o dezoito. Somente 

a partir de 1920 começou a ser desenvolvida uma siderurgia nacional que fizesse frente aos 

países Europeus e aos Estados Unidos, polos da industrialização444. Aliado a isto, havia a 

prosperidade econômica que o Brasil experimentava desde a década de 1880, época em que 

surgiu uma burguesia enriquecida pelo comércio e pelo cultivo e extração do café, da 

borracha, do algodão, do cacau e de outros produtos. Esta burguesia, rapidamente, passou a 

importar todo tipo de produtos manufaturados e industrializados para o seu consumo e 

conforto. 

No contexto internacional, no último quartel do século XIX, estabeleceu-se uma disputa 

ferrenha, entre os países industrializados, por mercados consumidores. A indústria 

britânica, pioneira na siderurgia, começou a perder espaço para outros países. Em 1890, 

Alemanha e Bélgica haviam superado a Inglaterra na produção de aço. A economia 

britânica entrou em depressão, fato que tornou o país mais agressivo no mercado 

internacional. Mas a Inglaterra não era a única a exportar produtos de ferro e aço para os 

países subdesenvolvidos. Desde fins do século XIX, quando ela começa a perder espaço 

para os EUA, outros países da Europa começavam a entrar no mercado, antes dominado, 

quase que exclusivamente, pelos ingleses445. Ao mesmo tempo em que os países produtores 

precisavam escoar a sua produção, a disputa pelo mercado e a produção em série tornavam 
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os preços mais acessíveis, pois, além de utilizar material de baixo custo, não necessitava de 

mão de obra qualificada.  

Geraldo Gomes da Silva define o processo de produção industrial em uma frase: ―A 

escala industrial gerou uma necessidade de mercado que criou um consumidor, um gosto e 

a obsolescência446‖. Considerada, portanto, apenas uma maravilha da indústria, longe de 

merecer, por parte dos críticos contemporâneos ao seu surgimento, o valor artístico exigido, 

a ―arquitetura metalúrgica‖ nem chegou a participar da ―batalha dos estilos‖ travada 

durante o século XIX. Esta arquitetura só receberia reconhecimento, enquanto arquitetura, 

por meio dos historiadores da arquitetura moderna447.  

A ―arquitetura metalúrgica‖ foi inserida na Europa com o propósito de atender a 

burguesia em ascensão, embora não devesse chocar a aristocracia em decadência que se 

esforçava para manter as aparências. Em Belém optava-se por esta arquitetura por 

funcionalidade, mas, também, a fim de respirar ares mais higiênicos e modernos.   Além 

disso, buscavam-se uma sofisticação de gosto e estética que, no imaginário das elites, era 

possível encontrar somente na Europa448. Quando chegavam ao Brasil, os edifícios já 

estavam defasados em relação à Europa, mas aqui eram considerados modernos e símbolo 

de status social e econômico para a burguesia449. 

A beleza e o caráter moderno das peças, que compunham os monumentos que aqui 

foram montados, eram sempre valorizados nos relatórios dos governadores e dos 

intendentes. Este novo jeito de construir chegava ao Norte, conceitualmente, valorizado.  

Não é difícil pinçar expressões como o ―mais moderno‖, ―origem francesa‖, ―origem norte 

americana‖, ―impressionante beleza‖, quando referiam-se aos exemplares de ferro que 

estavam sendo montados no Pará. O fácil acesso às peças via catálogos, assim como a 

agilidade com que podiam ser montadas, já que, mesmo a despeito da escassez da mão-de-

obra para lidar com o novo material, a própria fábrica mandava, além do manual e de um 

especialista na montagem, as peças correspondes devidamente numeradas, bastava ter 

agilidade para montar o ―quebra-cabeças‖ gigante.  
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CAPITULO III 

 

3. Francisco Bolonha: o homem e seu tempo 

 

Neste capítulo discutirei as influências teóricas de Francisco Bolonha, tentando 

perceber as possíveis influências recebidas do contexto intelectual em que ele viveu os seus 

primeiros vinte anos. Considero que ele fora fortemente influenciado pelo positivismo, pelo 

darwinismo social e pelas ideias liberais que prevaleciam nas Politécnicas e nos meio 

intelectuais do Brasil. Minha argumentação seguirá no sentido de mostrar o quanto as 

experiências de um sujeito podem influenciar suas escolhas profissionais. Sem desprezar a 

autonomia individual, considerarei os limites desta autonomia dada ao sujeito e as 

imposições estabelecidas por sua condição social. No caso de Bolonha, a de pertencente a 

uma parcela privilegiada da sociedade paraense do final do século XIX a primeira metade 

do século XX. 

Percebi durante a pesquisa que Francisco Bolonha trilhou um caminho muito 

semelhante ao de outros homens de sua família, tornando-se, além de um engenheiro 

respeitado, funcionário público e um comerciante sempre empenhado em trazer novidades 

para Belém. Por isso, não me esforcei para dissociar as peças do mosaico que formava o 

todo de Bolonha, por entender que isto não é possível. Veremos que, trilhando o seu 

caminho, Bolonha tornou-se um profissional da engenharia, ao mesmo tempo em que 

ocupava outros papéis sociais que a vida exigiu dele. 

Veremos, também, que após longo período afastado da vida política da cidade, 

Francisco Bolonha retornará a cena, a partir da Revolução de 1930. Quando o contexto 

apontava para o conflito, com habilidade, ele aproximou-se do interventor Magalhães 

Barata, reconquistando o espaço que havia perdido na década de 1910. Entenderemos 

como, e porque, no fim de sua vida Francisco Bolonha conseguiu reverter a imagem 

negativa que havia sido criada sobre ele no fim da ―era Lemos". 
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3.1. Francisco Bolonha: notas biográficas e influências teóricas  

 

Considerando a afirmativa de Marc Bloch sobre a impossibilidade de se explicar [ou 

entender] um fenômeno histórico sem compreender o período em que ele ocorreu. 

Considerando, ainda, seu aconselhamento para que estejamos atentos ao fato de que, ―os 

homens se parecem mais com a sua época do que com seus pais450‖. Procurei compreender 

um pouco mais sobre a ambiência politica efervescente em que Francisco Bolonha cresceu 

e as turbulentas transformações pelas quais a sociedade brasileira passava, enquanto ele 

vivia seus primeiros vinte anos e se formava profissionalmente. Acredito que esta 

compreensão nos fornecerá as bases da sua atuação profissional em Belém.  

Francisco Bolonha viveu em uma época de intensas transformações sociais e políticas. 

No período que vai de 1870 a 1890, o Brasil apresentava questões que precisavam ser 

resolvidas, tais como a abolição da escravatura, que ainda avançava no que dizia respeito às 

discordâncias políticas e práticas, presentes entre os principais grupos dirigentes. Precisava 

enfrentar problemas como a questão da raça, a formação da nação, da cidadania e a adoção 

de um modelo civilizatório europeu451. No início deste período o país via surgir a geração 

que ficou conhecida como ―geração de 1870452‖. Esta geração, formada por jovens 

intelectuais, aproveitou-se do enfraquecimento das bases do Império Brasileiro, provocado 

pelo endividamento em função do investimento na Guerra do Paraguai, para contestar as 

estruturas políticas deste Império, comprometendo-se com a modernização do Brasil, 

fundamentando-se no cientificismo e no uso da ―técnica‖453. Adotaram-se grandes 

programas de higienização e saneamento das cidades, influenciados por um modelo de 
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cientificismo que Lilia Schwarcz caracterizou como ―cientificista difuso‖, porque era 

calcado na retórica e mercado, pela falta de especulação e de produção científica. Este 

modelo fundamentava o discurso em modelos evolucionistas, já desacreditados no meio 

intelectual europeu454.  

Os intelectuais e políticos do Pará participaram ativamente das inquietações vividas 

pela dita ―geração de 1870‖. Lauro Sodré, considerado figura importante nos debates sobre 

a proclamação da República no Brasil e que, como vimos no primeiro capitulo, 

desempenharia papel fundamental nas disputas politicas ocorridas entre lauristas e lemistas 

no Pará, foi um dos fundadores do Clube Acadêmico Positivista em 1876. E, assim como o 

seu professor de cálculo Benjamin Constant, combateu as concepções teológicas e 

metafísicas de mundo.  Morando no Rio de Janeiro, publicava artigos nos jornais de Belém, 

defendendo a República e professando o positivismo. Começou em 1881 uma polêmica 

com o jornal A Boa Nova, ocasião em que Lauro Sodré afirmou ser o positivismo a 

explicação científica do mundo. Após a proclamação da República, Sodré foi nomeado 

secretário de Benjamin Constant no Ministério da Guerra e, em seguida, na Secretaria de 

Estado da Instrução Pública, Correios e Telégrafos.  Nas eleições para o Congresso 

Nacional Constituinte, realizada em 1890, foi eleito deputado pelo estado do Pará, tendo 

sido, portanto, um dos signatários da Constituição de 24 de fevereiro de 1891455. 

 Em abril de 1888 foi criada, em Belém, a Liga Redemptora, uma sociedade 

emancipacionista. Desde 1872, pelo menos, irrompiam na sociedade paraense ideias 

republicanas, inspiradas pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados 

Unidos456. Na tarde do dia 15 de novembro de 1889, começaram a circular em Belém 
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notícias sobre a Proclamação da República. E ao cair da noite, alguns homens da elite 

paraense reuniram-se em frente ao Café Chic, um dos principais pontos de encontro de 

negociantes, políticos e profissionais liberais da cidade. Este café situava-se na atual 

Avenida Presidente Vargas, antiga 15 de agosto, em frente à Praça da República. Esta praça 

separava o Café Chic da residência do jovem Francisco Bolonha.  

 
Figura 84: Imagem da ―Casa Outeiro‖.  Neste local localiza-se o edifício Manoel Pinto da Silva. 
Destaque para a estrada de Nazareth. No canto da foto, à esquerda, atrás das árvores, está a casa 

onde Francisco Bolonha nasceu e cresceu.  

Fonte: Álbum Belém da Saudade. A Memória da Belém do início do Século, em Cartões Postais. 
Belém: Secult, 1996. 
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Figura 85: à imagem contemporânea do prédio, pouco ou nada modificado, no local, atualmente, 
funciona a Casa da Linguagem, órgão do governo do estado do Pará. Esta já era no final do século 
XIX, área central da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COIMBRA. Belém, 2013. 

 

Para além da aproximação geográfica de Francisco Bolonha com estes acontecimentos, 

é importante pensarmos a sua aproximação com as teorias que circulavam e davam suporte 

teórico para as lutas políticas e sociais que seus antecessores travaram, enquanto ele ainda 

era apenas um jovem em formação. Esta aproximação iniciou-se pela convivência que 

Bolonha teve com algumas pessoas que estavam envolvidas com as ideias positivistas que 

chegavam ao Brasil desde o século XIX. 

Francisco Bolonha cursou as primeiras letras no Colégio Americano, de propriedade do 

professor José Verissimo457, intelectual que se dedicou à educação e à crítica do sistema 

educacional brasileiro. José Verissimo foi um dos entusiastas e fundadores da Academia 

Brasileira de Letras. Estudante da Escola Central, atual Escola Politécnica, em 1876, 

Veríssimo interrompeu o curso por motivo de saúde, regressando ao Pará, onde se dedicou 

ao magistério e ao jornalismo. Quando foi criada a pasta da educação pública, logo após a 

proclamação da República, o primeiro ministro, Benjamin Constant, procedeu à reforma do 

sistema geral de ensino. Nesta ocasião José Veríssimo discutiu, no Jornal do Brasil de 

                                                                 
457

 ENGENHEIRO FRANCISCO BOLONHA. Folha do Norte. 11 de jul. 1938. p. 1.  



 
 

200 
 

1892, as reformas introduzidas, fazendo críticas severas ao que ele definia como ―a 

realidade de uma vida doméstica e social do Brasil daquele tempo, com os vícios que a 

corrompiam, e que o secular regime da escravidão havia arraigado profundamente nos 

nossos costumes458‖. Francisco Bolonha fora aluno de Verissimo em um momento em que 

os intelectuais brasileiros bebiam nas fontes de Herbert Spencer, com o darwinismo social, 

de Augusto Comte, com o positivismo, além do monismo alemão.  O trânsito de estudantes, 

comerciantes, intelectuais e políticos entre a Europa e o Brasil faziam estas teorias 

circularem no interior do país. Estas ideias, também, faziam-se muito presentes nos cursos 

de engenharia do Brasil. 

Em 1890, aos 18 anos, Bolonha mudou-se para o Rio de Janeiro459. Mandar os 

filhos para a Europa ou para a capital do país para que dessem continuidade aos estudos era 

uma necessidade para as famílias abastadas da região Norte, já que não havia escolas desta 

natureza na região. As pesquisas de Celso Castro mostram que nos últimos quarenta anos 

do Império, 73% da composição discente da Escola Militar do Rio de Janeiro era de alunos 

oriundos das províncias do Norte460. Durante o século XIX os nortistas se faziam notar, 

também, nas escolas francesas de engenharia, superando em mais de 50% o número de 

estudantes da região Sul-Sudeste. Preparar estes jovens para o futuro profissional como 

engenheiro atendia a necessidade de sanar a falta desta mão de obra no país e formar 

quadros técnicos para o Estado461.  Neste período, ingressar no serviço militar, em geral, era 

a única oportunidade que muitos destes jovens possuíam de obter um curso superior quando 

a família não possuía condições de pagar estes estudos462. Durante a Guerra do Paraguai, a 
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Escola Militar da Praia Vermelha esteve fechada. Em 1874, a Escola Central foi transferida 

para o Ministério do Império tendo o nome mudado para Escola Politécnica, oferecendo, 

entre outros cursos, o de engenharia civil463. 

No mesmo ano de ingresso de Bolonha na Escola Politécnica do Rio de Janeiro 

(1890), foi aprovado o Estatuto desta Escola464.  Para matricular-se no primeiro ano do 

curso geral, era necessário, entre outras coisas: pagar uma taxa de 40$000 (quarenta mil 

réis), apresentar certidão de aprovação em português, francês, inglês ou alemão, latim, 

geografia, historia, cosmografia, historia do Brasil, matemática elementar completa, 

desenho geométrico e elementar, noções gerais e concretas de física, química e de história 

natural465. O curso era formado por uma estrutura curricular bastante diversificada e sólida 

que envolvia disciplinas de humanidades, ciências naturais e exatas e deveria ser cumprida 

em quatro anos, além do curso fundamental, que era obrigatório a todos466.  

A formação diversificada que os futuros engenheiros recebiam, permitia que eles 

pudessem atuar em diversas áreas no final do século XIX, por terem sido formados, em 

geral, em escola de tradição francesa que priorizavam a teoria tais como a Politécnica do 

Rio de Janeiro.  Esta característica da formação dos futuros profissionais de engenharia 

atendia a uma necessidade do final do século XIX: formar profissionais que dominassem as 

teorias, preparando-os para assumirem funções diversas467. Saturnino de Brito Filho, 

conhecido engenheiro sanitarista que participou do processo de implantação do urbanismo 

moderno no Brasil, ratificou que a atuação dos engenheiros brasileiros até o inicio do 

século XX era enciclopédica, por causa da escassez desta mão de obra e da necessidade, 

surgida em função desta escassez, de que os engenheiros atuassem em todas as frentes de 
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trabalho que diziam respeito a esta profissão468. A maioria da bibliografia usada nestes 

cursos era francesa ou de outra nacionalidade, traduzida para o francês469. Na bibliografia 

que Francisco Bolonha apresentou ao final do laudo técnico que produziu para o Estado, 

sobre o reservatório Yuna ou Águas Pretas, figuravam 49 livros. Destes, 10 estavam em 

inglês, 31 em francês, 1 em espanhol e 7 em português470.  

Francisco Bolonha era fruto desta formação profissional enciclopédica. A biblioteca 

particular dele, catalogada após a sua morte, continha quase mil exemplares (957 livos, para 

ser exata). Havia livros de diversas áreas e temas, dentre os quais: 29 exemplares da 

enciclopédia britânica, duas coleções Lavoisier (uma com oito e outra com sete volumes), 3 

volumes do ―código Commercial‖ de A. Costa, 12 volumes de ―História Universal‖ de 

GOuKen, 1 volume do ―guia pratico da saúde‖, 20 vinte volumes da ―Encyclopedia 

Universal Illustrada‖, 4 Volumes de ―História de Portugal‖, 1 volume da ―Crítica da 

Companhia de Jesus‖, 25 volumes de “Historiadores da História do Mundo‖,  12 Volumes 

de  ―História das Nações‖ em folhetos encadernados, 24 volumes de ―Biblioteca 

Internacional – obras célebres‖, mais de  100 livros de engenharia471. A compra da coleção 

―Biblioteca Internacional‖ foi feita em 1913 e o nome de Francisco Bolonha figurou nos 

jornais do país como um dos ilustrados compradores da coleção que prometia aos homens 

estudos proveitosos para os ―trabalhos históricos, philosóphicos e scientificos472‖. Certa 

ocasião, ao ser acusado de valorizar excessivamente o conhecimento teórico, por sempre 

consultar os livros para fundamentar os seus argumentos nos debates públicos em que se 

envolvia, e por ter uma biblioteca particular grande para os padrões da época, Francisco 

Bolonha respondeu:  

 

A função da minha bibliotheca e das revistas scientificas que assigno não é, carga 

morta; as obras dos mestres são um manancial abundantíssimo, que consulto 

diariamente com proficiência e onde me abebero com sciencia de tudo quanto 

nellas tenho aprendido
 473. 
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Francisco Bolonha era o tipo que exibia a sua erudição enciclopédica sempre que 

tinha uma oportunidade. No laudo técnico encomendado pelo governo do estado do Pará 

em que cabia à Bolonha verificar se havia ocorrido algum erro técnico na construção do 

reservatório de água Yuna. Antes de entrar no assunto que realmente interessava, Bolonha 

não economizou erudição, dissertando amplamente sobre a história da urbanização das 

cidades ocidentais e orientais, sobre sanitarismo, sobre biologia e sobre história e filosofia, 

citando Homero, Ovídio, Diógenes, Vitrúvio, Plutarco, Platão, Aristóteles, entre outros.  

Demonstrou, ainda, profundo conhecimento sobre teoria hidráulica, afirmando que o 

reservatório de água de Belém (Canal de Água Preta ou Yuna, atualmente lago Bolonha) 

teria sido construído segundo os postulados Hidráulicos de Georges Dariés (ex-diretor do 

serviço de água e professor de hidráulica da Escola Central de Paris). O postulado que teria 

fundamentado a construção do lago Bolonha teria sido o que determina: ―Deve-se sempre 

contar com débit máximo da fonte que produzir água; é sempre melhor pecar por excesso 

que por falta e deve-se adoptar na prática dimensões sempre superiores às que forem 

determinadas pela teoria474‖. Ele dizia que apesar de não poder afirmar se esta 

fundamentação fora obra do acaso ou se fora premeditada, como leitor de Comte, associou 

os dados que possuía com as teorias Comtianas para chegar a uma conclusão: ―opino pela 

segunda hypothese, de acordo com o principio de philosophia primeira positiva, de 

Augusto Comte, de se dever formular sempre a hypothese mais simples e mais sympáthica, 

de acordo com os dados adquiridos475‖. A inserção das ―ideias Comtianas‖ nos cursos da 

Escola Politécnica vincula-se à tradição do ensino de matemática de suas antecessoras 

Escola Militar e Escola Central476. Francisco Bolonha, neste momento, não deixa dúvida de 

que era fruto da formação da Politécnica. 

 Francisco Bolonha formou-se profissionalmente nas últimas décadas do século XIX 

- contexto de valoração da ciência. Neste contexto as ideias sanitaristas chegaram às 

cidades do Brasil, provocadas pela necessidade de compreender e controlar a ―explosão 
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urbana‖ combinada à exploração do homem dentro do processo de industrialização das 

cidades, e expressa em questões sociais, econômicas e físicas da sociedade477. Sobre este 

tema, Francisco Bolonha, dizia: 

 

Assim, como os institutos de educação são responsáveis pelas condições de corpo 

e espirito da infância, que é entregue aos seus cuidados, assim, é também chegado 

o tempo, em que uma cadeira de hygiene ou sciencia sanitária tem tanta 

importância, ou talvez mais, do que uma cadeira de matemática num 

estabelecimento de ensino superior
478

.  

 

Nota-se que Francisco Bolonha demonstra conhecimentos sobre os debates que 

relativizaram a pretensa exatidão da ciência e ganharam força durante a segunda década do 

século XX. Não podemos esquecer que a matemática era a disciplina que durante grande 

parte do Império mereceu destaque por parte dos intelectuais, principalmente no ensino 

superior. A ela atribuíam-se à capacidade de desenvolver nas pessoas a razão, conduzir a 

descobertas úteis, beneficiar a meditação e inspirar para a valorização dos conhecimentos 

considerados sólidos479.  Bolonha não faz referência direta à emergência dos saberes 

médicos, ou do ―Brasil médico‖, como ficou conhecido este período, mas equipara os 

debates sobre higiene e o sanitarismo à matemática, disciplina vista como fundamental para 

a racionalidade técnica do trabalho dos engenheiros. Diga-se de passagem, esta também era 

uma mentalidade comtiana, pois ―Comte sustentava a existência de um campo de ação, no 

qual as ideias se relacionavam de forma lógica e matemática e, por fim, toda investigação 

transcendental ou metafísica que não pudesse ser comprovada na experiência deveria ser 

desconsiderada480‖.  

Francisco Bolonha nasceu e formou-se profissionalmente na efervescência do final do 

século XIX, o ―século da ciência‖. As últimas décadas deste século foram definidas por 

Hobsbawm como, ―esse mundo de ciência que em finais do XIX andava para frente nos 
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seus próprios trilhos intelectuais481‖. Francisco Bolonha emerge, portanto, no bojo de uma 

nova elite profissional que adotava como modelo de análise um discurso científico 

evolucionista482.  Características do pensamento de uma época, Bolonha defendia que o 

engenheiro era o profissional encarregado de transformar materialmente a sociedade; 

sendo, também, imbuído de pensar as questões teóricas necessárias para transformá-la em 

ambiente aprazível para o viver social, político e material da humanidade. Ele tentava 

demonstrar que a razão foi a grande aliada do homem na conquista da modernidade, indo 

buscar na Idade Antiga, as raízes da competência profissional dos engenheiros:  

 

Os Romanos, que deixaram, por toda a parte, o traço indelével de seu gênio 

vigoroso e prático, [...]. Não somente no seu próprio paiz, como também, nos 

paizes que conquistaram, eles construíram obras, cuja magnificência atesta a 

sua intrepidez, como peritos engenheiros civis . 

Ainda se encontram hoje arqueductos colossais, solidamente e tecnicamente 

construídos, costeando montanhas, transpondo valles, para o abastecimento das 

cidades romanas
483

 (Grifo meu). 

 

 

Francisco Bolonha apropria-se da história apontando nas experiências passadas 

competências técnicas que legitimam a importância dos engenheiros para a evolução 

material da sociedade, reforçando o status conquistado pelos engenheiros durante o século 

XIX enquanto única classe capaz de transformar resultados físicos e matemáticos em 

resultados práticos e duradouros em beneficio da humanidade. Por isso, é possível inferir 

que a concepção de história de Francisco Bolonha era linear, racional e evolutiva. E isto 

não surpreende, já que neste período, os engenheiros encarnaram o papel de ―missionários 

de progresso‖. No discurso vigente nas politécnicas do país, esta classe seria indispensável 

na condução do Brasil a este progresso484; e as possibilidades de atingi-lo estariam dentro 

de uma suposta escala natural de evolução, pois era corrente entre as ―elites esclarecidas‖ a 

crença de que sendo o Brasil um país mais novo, dever-se-ia acelerar no território nacional 
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as experiências vividas pelas nações mais velhas, para alcançar em tempo reduzido o 

mesmo grau de desenvolvimento destas nações485. Logo, para estas elites, o progresso 

material deveria ser um objetivo que o país precisava perseguir se quisesse atingir o status 

de país moderno486. 

Havia nesta mentalidade uma concepção de tempo presente que concebia a renovação 

que as cidades passariam como um período de transição, que estaria superado com a 

aquisição de formas urbanas melhores, conquistadas com a adoção de um conjunto de 

―ações voltadas à higiene, à disciplina e ao embelezamento487‖.  Sanchez de Juan assinalou 

que esta concepção de história calcada na ideologia da ―harmonia‖ e do ―progresso‖ foi 

adotada por teóricos como Charles Fourier e Saint-Simon, depois por Augusto Comte488.  

A militância positivista no Brasil tornou-se mais intensa a partir do ultimo quartel do 

século XIX. A aliança entre positivistas e republicanos se fez inicialmente nas salas de aula 

da Escola Militar e da Politécnica do Rio de Janeiro489. No caso da região Norte, como já 

mencionado, o trânsito de jovens estudantes no interior do país, assim como, nas escolas 

europeias, fazia com que estes jovens entrassem em contato com todas estas teorias que 

difundiam a crença na ciência e na necessidade de a nação atingir um padrão de progresso 

material490, em geral, associado aos padrões europeus e norte-americanos de 

desenvolvimento econômico-social.  

Como vimos, Francisco Bolonha recebeu toda a carga teórica difundia pela ―geração de 

1870‖.  Contudo, é perceptível que ele passou por atualização teórica, pois é possível 

perceber em sua argumentação conhecimento sobre as mudanças sofridas no ensino de 

engenharia após a segunda guerra, período em que a indústria brasileira sofre impulso. 
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Neste novo contexto econômico e ideológico, ocorre uma mudança no ensino de 

engenharia e as Escolas de Engenharia se voltam para a produção industrial,  adotando uma 

vertente de ensino mais pragmática em detrimento do enciclopedismo491. Francisco 

Bolonha mistura as duas concepções sobre o que deveria ser a atuação do engenheiro, para 

ele um misto de prática e domínio da técnica, aliadas à teoria. Gestado nas últimas décadas 

do século XIX, Francisco Bolonha era um ―novo rico da cultura‖, para usar a expressão 

com a qual Antônio Candido definiu os homens da ciência desta época. E como um ―novo 

rico da cultura‖ ele também fez do ―ecletismo e da leitura e interpretação de textos e 

manuais positivistas, darwinistas sociais e evolucionistas sua atividade intelectual por 

excelência492‖.  

 

 

3.2- Notas sobre a família Bolonha: uma sociedade em processo de 

transformação 

 

Francisco Bolonha era oriundo de uma família que esteve sempre muito próxima às 

estruturas de poder no estado no Pará. Os Bolonha estabeleceram-se no Pará, pelo menos, 

desde o final do século XVIII. Data de 1795 o primeiro documento até agora encontrado 

sobre a família no Pará: uma carta do capitão general do Estado do Pará e Rio Negro, D. 

Francisco Maurício de Sousa Coutinho para a rainha D. Maria I, sobre uma certidão 

apresentada pelo escrivão deputado interino da Junta da Fazenda Real da capitania do Pará, 

Manuel José Rodrigues Bolonha, relativa às gratificações do ofício de secretário do 

Governo desta capitania. Em 1797, há nova carta de D. Maurício de Sousa Coutinho, para a 

rainha, relatando as informações de Manuel Bolonha, acerca das despesas feitas quando dos 

funerais e exéquias reais. Em 1799 um ofício de Manuel Bolonha, para o governador, 

informava as relações de produtos naturais remetidos para a Corte a bordo da sumaca 

"Minerva". Em 1804 Norberto de Queirós Bolonha solicitou ao príncipe regente, D. João, a 
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certidão da entrega da carta patente do posto de alferes graduado do 2º Regimento da 1ª 

Companhia de Milícias da cidade de Belém do Pará, em lugar de Bartolomeu de Macedo, 

impossibilitado de servir por motivos de doença. Ainda, um ofício do governador e capitão-

general do Estado do Pará e Rio Negro em 1805, para o secretário de estado da Marinha e 

Ultramar, requeria ao escrivão deputado da Real Junta da Fazenda do Pará, José Rodrigues 

Bolonha pensão vitalícia para a sua esposa e filhas, após a sua morte, como recompensa 

pelos serviços prestados a coroa493.  

Em 1850, o governador da Província relata ao rei que, chegando à cidade de Belém, 

identificou na área do Arraial de Nazaré, onde só havia uma estrada fazendo ligação com 

campo da pólvora (atual Praça da República), um lugar propício para onde a cidade poderia 

expandir-se por ser ―plano, enxuto e sadio‖. Relata, também, que fez benfeitorias na área 

com o auxilio de doações dos habitantes da cidade. Na ocasião, o governador também 

aumentou os domínios a leste da igreja [de Nazaré], por meio de doações de terrenos feitas 

pela Irmandade de Nazaré e pelos herdeiros do ―falecido Bolonha494‖.  

No relatório anual do presidente da Província do Grão Pará de 1882, relata-se a 

desapropriação de um prédio pertencente a Francisco de Paula Bolonha Loureiro, pai do 

Francisco Bolonha. A desapropriação teria sido feita para tornar a Estrada de Nazareth - 

atual Avenida Nazaré - regular495. Antes desta desapropriação, o pai de Francisco Bolonha 

teria vendido para um conselheiro, por 15 contos de réis, outro prédio por onde passaria a 

estrada de Nazaré. O prédio valia muito mais, mas o conselheiro alegou que seu interesse 

era doá-la ao município. Ao que parece, percebendo que a propriedade estava exatamente 

onde passaria um dos trechos da estrada de Nazaré, o conselheiro, cujo nome não foi 

divulgado, manifestou seu interesse em comprá-la, pensando em doá-la futuramente para a 

câmara municipal, visando conseguir o título de Barão ou Visconde de Nazareth. Doar para 

a Coroa era uma atitude comum, adotada como meio de negociar posições sociais e 
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políticas496. A família Bolonha foi se estabelecendo na vida política de Belém, como era 

tradição na estrutura de governo monárquico, negociando posições politicas, ocupando 

cargos, expressivos ou não, de acordo com o momento político.  

Considerando a coincidência de espaço geográfico onde a família de Francisco 

Bolonha se estabeleceu com o espaço citado nos relatórios de governadores da Província, é 

possível afirmar que se tratava da mesma família, há muito ocupando o Arraial de Nazaré, 

possivelmente, descendentes dos primeiros Bolonha, anteriormente mencionados em 1795, 

que vieram para a Região prestar serviços ao Rei. Carlo Ginzburg, demonstrando o 

surgimento de um paradigma indiciário no final do século XIX, encontra as raízes deste 

paradigma no mundo dos caçadores. Fundamenta sua análise nos métodos utilizados pelo 

critico de arte Giovanni Morelli, Sherlock Holmes (personagem de Conan Doyle) e Freud. 

Todos desenvolveram seus métodos analíticos a partir dos detalhes negligenciados ou 

dados marginais.  Comparando o saber venatório (ligado ao ato de remontar o passado) ao 

divinatório (adivinhar o futuro), Ginzburg caracteriza o primeiro como o conhecimento 

acumulado pela experiência, ou seja, ―o que caracteriza este saber é a capacidade de, a 

partir de dados aparentemente negligenciáveis remontar uma realidade complexa não 

experimentada diretamente‖. Portanto, é parte fundamental do trabalho de investigação 

histórica atentar para os indícios marginais encontrados durante a pesquisa. Logo, é 

possível ver os sinais dos fatos por meio dos detalhes ínfimos que não podem ser 

negligenciados497.  

Quanto à família nuclear, Francisco Bolonha nasceu no dia 22 de agosto de 1872. 

Era o filho mais novo do casal Francisco de Paula Bolonha Loureiro e Henriqueta Adelaide 

Rodrigues Bolonha. Raymundo Bolonha, o filho mais velho do casal, faleceu aos 8 anos de 

anasarca, doença que se caracteriza pelo surgimento de edema generalizado em todo o  

corpo498. Na época Francisco Bolonha tinha 7 anos. Cinco anos mais tarde, ele ficaria órfão 

de mãe. Dona Henriqueta faleceu em um navio a caminho da Europa no ano de 1884, 

vitima de alguma doença não identificada, quando Bolonha contava apenas 12 anos de 
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idade499. O pai de Francisco Bolonha casaria em segundas núpcias com Augusta de Paiva 

Bolonha, com quem teve dois filhos: Julieta Bolonha Campos e Benjamin Bolonha.  

O pai de Francisco Bolonha fora definido como ―capitalista‖, nos testamentos e 

arrolamentos de bens da família Bolonha. Ele seguiu um trajeto profissional 

estruturalmente semelhante ao dos seus ancestrais. Como membro de uma elite que estava 

presente na cidade desde, pelo menos, meados do século XVIII, ocupou cargos públicos, 

acumulando por algumas décadas o cargo de capitão da artilharia e despachante geral da 

alfândega. Mas também era dono de loja de tecidos e miudezas, a loja Esmeralda, e 

exportador de produtos diversos, como couro (para Lisboa) e algodão em rama e caroço de 

algodão (para Liverpool)500. Além disso, antes de Francisco Bolonha assinar contrato de 

concessão com a Intendência para reformar e explorar a parte interna do Mercado de Carne, 

a Companhia Pastoril, empresa de sua família, já era concessionária dos talhos que 

comercializavam este produto no interior deste Mercado501.  

A família nuclear de Bolonha, a partir de meados do século XIX, dedicou-se ao 

comércio e ao mercado imobiliário. Quando d. Henriqueta Bolonha faleceu em 1884, a 

fortuna da família Bolonha estava avaliada em 128. 590$000 (cento e vinte e oito contos e 

quinhentos e noventa mil réis). Metade deste valor correspondia à meação de Francisco 

Bolonha. As informações constantes no inventário de bens da família, feito por ocasião da 

morte de D. Henriqueta, nos dizem muitas coisas sobre a condição social da família de 

Francisco Bolonha. Ele pertencia à elite financeira belenense que estava se adaptando a um 

novo modo de acumular riqueza – o investimento em imóveis e no mercado de ações. Entre 

os bens arrolados constavam vinte ações do Banco do Pará, dez ações da Companhia de 

Bonde Paraense, cinco ações da Companhia do Amazonas Ltda. e vinte ações do Banco 

Comercial502. 

 A aquisição de ações, assim como, a aquisição de imóveis urbanos, despontam no 

Pará do século XIX como forma bastante comum de emprego de capital. Na década de 
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1880 ocorre a fundação do Banco do Pará, Banco de Belém e o fortalecimento do Banco do 

Comércio. Nessa mesma década implementaram-se sete novas firmas seguradoras. Como 

consequência, os títulos financeiros passaram a fazer parte da fortuna das famílias, assim 

como a renda fundiária503. Os investidores no mercado de ações, em geral, eram os donos 

de seringais, proprietários de firmas de aviamento, donos de indústria, donos de fazendas de 

criação de gado e proprietários de engenho.  Contudo, havia um reduzido número de 

pessoas possuidoras de legados pequenos que, também, fizeram algum investimento na 

compra de ações. Este segundo grupo compunha-se, principalmente, de militares, 

funcionários públicos, profissionais liberais e proprietários de pequenas firmas 

comerciais504. Este tipo de investimento, contudo, não era um fenômeno local, já que, por 

exemplo, na França da segunda metade do XIX, os títulos financeiros substituíram a renda 

fundiária505. No Brasil, esta saída foi adotada para fugir da crise financeira e industrializar o 

país a partir da mudança do regime monárquico para o republicano, motivada pela 

prosperidade que fomentava o comércio e o crescimento populacional, o que, também, 

favorecia o investimento em imóveis.  

Mesmo com o surgimento de outras formas de riquezas, investir em imóveis 

continuou sendo uma aplicação financeira muito comum entre a elite paraense. No 

arrolamento de bens da família Bolonha, havia um terreno no Boulevard da Câmara, um 

terreno na estrada de São Braz, a quarta parte das terras do Una506, dois lotes de terreno na 

povoação do Pinheiro (Icoaraci), uma casa de porta e janela na Rua dos Martyres, um 

sobrado na estrada de Nazareth, e um sobrado na Rua dos Mercadores, canto da travessa 

das Mercês507. A presença destes bens, alguns em áreas suburbanas da cidade, denota a 

intenção de investir em imóveis e terras, visando lucros futuros, numa espécie de 
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especulação imobiliária de primeira hora que apostava no desenvolvimento da cidade rumo 

àquelas áreas. É significativo que haja entre estes bens uma casa de porta e janela, 

geralmente utilizada para render lucros ao proprietário por meio de seu aluguel.   

O próprio Francisco Bolonha na idade adulta, além de concessionário dos quiosques 

e da área interna do Mercado de Carne e de atuar em outros ramos comerciais investiu em 

imóveis e terrenos, alguns na área comercial e industrial, outros nos arrabaldes da cidade. 

Entre as suas propriedades estavam a Villa Bolonha, um terreno na travessa Benjamin 

Constant, cinco prédio comerciais na Rua Conselheiro João Alfredo (centro comercial da 

cidade), prédio comercial na Rua Gaspar Viana, esquina com Ruy Barbosa (área industrial 

da cidade), terreno em Mosqueiro, na praia do chapéu virado (área de veraneio da 

cidade)508. As pesquisas de Bárbara Weinstein ressaltam que até meados de 1880 não havia 

em Belém nenhuma empresa no ramo da construção civil, o que levou a elite econômica 

paraense, detentora de vários prédios, a beneficiar-se da situação. As propriedades 

edificadas passaram a ser consideradas um sólido investimento financeiro, gerador de 

lucros certos, fazendo com que os investidores adquirissem prédios comerciais, casas e 

terrenos em locais não urbanizados da cidade509.  

Havia ainda em 1884, apesar do acirramento dos debates em torno da abolição da 

escravatura, duas escravas no arrolamento dos bens da família510. Cristina Cancela observa 

que ao chegar à década de 1880, os signos de riqueza sofrem uma tímida alteração em 

relação à década anterior. A presença de escravos arrolados nos inventários deste período, 

embora ainda ocorresse, sofre um decréscimo. De certo modo, esta queda pode ser 

explicada pelos fatos que antecederam o fim do trabalho escravo - o término do tráfico, as 

recorrentes fugas, o aumento no número de libertos e as vendas de cativos para as demais 

províncias brasileiras. Os arrolamentos de escravos ocorreram de forma mais frequente até 

1881511. 

Apesar de na década de 1880 a borracha já ser um produto importante na economia 

da Região Norte, não há registros de estradas de seringueira em nenhum dos testamentos da 

família Bolonha. A única ligação direta entre este produto e a família Bolonha é o pedido 
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do próprio Francisco Bolonha para montar uma fábrica de artefatos de borracha no ano 

1896512. De qualquer modo, este tipo de bem vinha sendo ocultado dos testamentos havia 

algum tempo. Cancela, analisando um número expressivo de inventários e testamentos, 

entre os anos de 1870 a 1880, constatou que até a primeira metade de 1880 era comum não 

serem arroladas nos inventários as estradas de seringueiras. Isto ocorria em função da lei de 

terras de 1850 ter tornado obrigatória à justificação da posse da terra por meio da existência 

de lavoura513. Não se pode, portanto, descartar a possibilidade de que a família possuísse 

algumas destas estradas de caráter apenas de exploração.  Na década de 1890, acentuam-se 

as mudanças no perfil do patrimônio. Estradas de seringais, casas de aviação e firmas 

comerciais passam a constar com frequência nos legados, persistindo até a década de 

1920514.  

Percebemos, portanto, que a cidade de Belém se transformou também a partir dos 

modos de se acumular riquezas.  A intensificação do comércio da borracha diversificou, 

gradativamente, os signos de riqueza em Belém. Os antigos proprietários de terra, criadores 

de gado, funcionários públicos e militares, foram impelidos a se adaptarem aos novos 

tempos e os seringais, casas comerciais e de aviação, ações da bolsa de valores e imóveis 

urbanos passaram a compor as fortunas da elite local.  Os Bolonha estiveram entre os que, 

paulatinamente, renderam-se ao comércio gerado pela exploração do látex, adotando estes 

novos símbolos de riqueza, figurando entre os que aumentavam as suas fortunas a reboque 

desta economia e das ideias progressistas, higienistas e positivistas.   

Desde que os primeiros Bolonha chegaram a Belém, estabelecendo-se como 

funcionários do Rei, até a geração de Francisco Bolonha, os homens da família parecem ter 

seguido uma linha de evolução profissional, acrescentando funções às suas atuações na 

Região. Os primeiros Bolonha estavam ligados à Coroa e a vida militar. O pai de Francisco 

Bolonha atuou como militar, funcionário público e comerciante. Francisco Bolonha tornou-

se um astuto comerciante, dedicado a explorar concessões cedidas pela Intendência 

Municipal, industrial, funcionário público e engenheiro. Bolonha sempre soube postar-se 

perto ao poder. Ao retornar para Belém, em 1895, após o término do curso de engenharia 

civil na Politécnica do Rio de Janeiro, inseriu-se na comissão diretora dos festejos de 15 e 
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16 novembro, organizando a programação da festa515. Sendo esta uma comemoração 

oficial, está claro que Bolonha esteve sempre, de alguma forma, próximo ao poder no 

estado do Pará. Esta proximidade ao poder não tardou a lhe render contratos de construções 

com a Intendência Municipal e com o governo do estado. No mesmo ano, Bolonha foi 

contratado como engenheiro da Intendência, nos jornais locais veiculou anúncios 

oferecendo seus serviços de engenheiro, onde declarava que poderia ser ―encontrado 

diariamente na Intendência Municipal de 1 às 3h da tarde516‖.  Francisco Bolonha 

participou de forma enviesada nos processos políticos da cidade de Belém, como vimos no 

primeiro capitulo, mas conciliou sua vida política com sua atuação profissional, não apenas 

assumindo contratos com o poder público, mas atuando como empreiteiro construtor de 

casas comerciais e residenciais e oferecendo serviços de escavação de poços artesianos, 

para fins domésticos e comerciais517.  

Dedicou-se intensamente a dirigir as empresas de sua propriedade e de sua família, das 

quais esteve à frente enquanto elas existiram. Bolonha explorou o comércio local, 

oferecendo produtos e serviços que representavam as últimas novidades em matéria de 

modernidade à elite belenense. Havia no Pará um campo fecundo para o comércio que não 

se limitava à cidade de Belém. Apesar de alguns dos produtos que Bolonha inseriu na 

cidade terem beneficiado a população pobre, ele usufruía dos lucros do comércio que se 

diversificava. Atendia as demandas de uma elite que acumulava riquezas por causa do 

sucesso da economia da borracha e estava disposta a consumir todos os produtos que os 

desdobramentos da Revolução Industrial podiam oferecer. Discutiremos a partir de agora, 

como Francisco Bolonha atuou neste campo comercial, ao longo de sua trajetória 

profissional.  

Mas antes de avançarmos, é importante lembrar que o fato de Francisco Bolonha ter 

trabalhado para manter a sua condição de classe, não significa que ele o tenha feito 

simplesmente por ter nascido em uma família pertencente à elite local. Não podemos 

esquecer que condição de classe é, também, uma condição psicossocial, cultural, do campo 

das subjetividades e das visões de mundo mais profundas (é um "modo de vida global"). 
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Isso significa que nem todo "burguês" vai permanecer ideologicamente burguês em todas as 

situações, e que não necessariamente uma pessoa "pobre" vai ser ideologicamente um 

"proletário" sempre. Não há uma relação de causa e efeito imediata e infalível. Contudo, a 

condição de classe na qual se constitui a subjetividade inicialmente poderá ser um elemento 

presente no comportamento do individuo que se manifestará em muitas situações. Bolonha 

mantinha uma teia de relações sociais e políticas importantes para a sua vida profissional e 

para a manutenção do seu lugar na sociedade belenense. Evidentemente, os lugares sociais, 

políticos e pessoais que Francisco Bolonha ocupou durante a sua trajetória de vida estavam 

fortemente eivados por suas escolhas pessoais. Mas, ao mesmo tempo, há forte influência 

do meio em que ele viveu nestas escolhas.   

 Não é difícil concluir que Francisco Bolonha foi influenciado pelos desígnios que as 

suas condições de classe, social, política, intelectual e econômica traçaram para ele. Como 

vimos, em alguma medida sustentada pela falta de escolas profissionalizantes na região, de 

que os filhos das famílias abastadas do estado fossem concluir seus estudos na capital ou na 

Europa – e ele os seguiu. Dentre as profissões que eram consideradas dignas dos filhos 

desta elite estava a engenharia civil. Sendo Bolonha filho de uma família que cada vez mais 

guinava para o comércio, não é difícil entender que ele, como o primogênito vivo, tenha 

conciliado a sua escolha profissional com a administração dos negócios de família. 

Veremos a seguir que Bolonha, assumiu efetivamente os negócios de família e não 

decepcionou as convenções e os seus pares.  

 

 

3.3 - Francisco Bolonha: comércio, maquinários e bens de serviços  

 
 

Quando Francisco Bolonha iniciou a sua vida profissional na cidade de Belém, a região 

Norte já vinha passando por modificações estruturais há algum tempo, visando dinamizar o 

comércio e interligá-la com o restante do país. A partir de meados do século XIX, o 

investimento na modernização da navegação a vapor intensificou as trocas comerciais da 

cidade de Belém com o interior da Amazônia, tornando possível levar pelos rios as 

novidades que chegavam dos grandes centros mundiais. A pressão internacional sobre o 

comércio da borracha e o desenvolvimento desta economia levou o governo imperial a 
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adotar uma nova politica de integração para o território amazônico, apostando na adoção da 

navegação a vapor, mais eficiente para viabilizar este objetivo. Seguindo esta diretriz, foi 

concedido em 1852 ao Barão de Mauá o privilégio de constituir a Companhia de 

Navegação e Comércio do Amazonas, sendo este serviço efetivado em 1853518. Este ato 

dinamizou o comércio nortista, intensificando as trocas materiais e culturais no interior do 

território Amazônico519. Em 1855, dois anos após a fundação desta Companhia, o 

presidente da província do Pará relatou: ―O comércio e navegação com a Província 

continuam no seu desenvolvimento, devendo os do interior receber grande impulso dos 

contratos celebrados ultimamente com a Companhia, Navegação e Comércio do 

Amazonas520”. 

A demanda pela importação e exportação de produtos e a circulação de pessoas elevou-

se a ponto de a Companhia não conseguir mais atendê-la sozinha. Em 1860 constituíram-se 

a Companhia Fluvial Paraense e a Companhia Fluvial do Alto Amazonas. Em 1867 ocorre 

à abertura do rio Amazonas à navegação internacional. Henry Walter Bates registrou sua 

impressão sobre o impacto deste fato na sociedade nortista: ―os costumes mudaram 

rapidamente nesse particular, quando os vapores começaram a navegar no amazonas 
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(1853), trazendo uma onda de novas ideias e modas para a região521.‖ Em 1859, Manoel 

Frias, governador da Província do Pará, ressalta em seu relatório que, ―os vapores da 

Companhia de Navegação do Amazonas continuam a visitar regularmente os pontos mais 

importantes das margens do grande rio, levando-lhes em cada viagem a civilização, o 

comércio e a vida ativa522‖.  

Assim, um produto inventado durante a primeira Revolução Industrial, no século XVIII, 

finalmente, chegou a Amazônia, com mais de um século de atraso, fazendo crer à região 

que finalmente entrara na era da modernidade. Os vapores possuíam maior capacidade para 

transportar cargas e pessoas: em 1861, enquanto em 29 navios a vela foram transportadas 

256 pessoas e 4.092 toneladas de produtos, em 25 vapores foram transportadas 825 pessoas 

e 16.333 toneladas de produtos523. Em 1900 o governador do estado do Pará relatou que 

desde 1897 vinha trabalhando no processo de modernização do transporte fluvial, que já 

necessitava ser reformulado por causa da dependência que o interior do estado mantinha 

com este tipo de transporte524. No relatório de 1906, o Intendente Municipal, referindo-se a 

importação de frutas frescas e secas da Europa, mencionou que: ―a prosperidade do 

comércio de frutas é devido a criação de novos centros e ao melhoramento dos serviços de 

transporte pela construção de vapores aparelhados especialmente para este tráfico525‖. 

As trocas econômicas e culturais com os centros nacionais e internacionais 

intensificaram-se, podendo ser facilmente observadas no cotidiano das cidades amazônicas, 

como Belém e Manaus. Elementos da cultura burguesa foram sendo inseridos nos hábitos 

da elite regional526.  Não é incomum encontrar em outras cidades do interior do estado do 

Pará prédios suntuosos construídos de meados do século XIX, às primeiras décadas do 

século XX. A inserção de novos materiais arquitetônicos e de bens de consumo 

industrializados chegava pelos rios. O interior do estado, totalmente dependente da 

navegação fluvial, escoava a sua produção pelos navios – os rios eram, portanto, o canal de 
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comunicação do sertão amazônico com o mundo.  Cidades como Vigia, Bragança e Cametá 

são bons exemplos de cidades que foram beneficiadas pela modernização dos meios de 

transporte fluvial.  A economia que sustentava o munícipio de Cametá, na virada para o 

século XX, era a exportação do cacau e da borracha. Localizada a 200 quilômetros de 

Belém, esta até hoje depende do transporte fluvial para comunicar-se com a capital do Pará. 

A modernização chegava à região do Tocantins, também, pelos rios. De meados do XIX, as 

primeiras décadas do XX, Cametá experimentou um surto de desenvolvimento econômico 

que modificou sensivelmente o aspecto arquitetônico do centro da cidade527.   

Este foi, portanto, um momento histórico situado dentro de uma conjuntura financeira 

favorável. Junte-se a estes fatores a posição geográfica privilegiada em que a cidade de 

Belém se encontra, situada junto à foz do Rio Amazonas, às margens da Baia do Guajará, a 

120 km do mar. Era assim facilitadora do processo de escoamento da produção gomífera e 

a borracha produzida no interior do Pará, no Amazonas e no Acre, também, era exportada 

pelo porto de Belém528. A cidade tornou-se importante entreposto de navios que entravam e 

saiam da região, transportando pessoas e mercadorias. Desde, pelo menos, o final da 

primeira metade do século XIX, importavam-se bens de consumo para Belém. O relato do 

naturalista italiano Gaetano Osculati não nos dá apenas seu parecer sobre a cidade, mas 

deixa-nos entrever, também, alguns hábitos de consumo presentes nesta sociedade: 

 

A cidade é bela com magníficos edifícios públicos; o palácio do governo é muito 

grande, de forma quadrada com dois andares. Os dois conventos e as igrejas, a 

Catedral, o Remédio, S. Antônio, S. Ana, Rosário, são muito ricas em 

ornamentos e elegantes . A estrada dita Largo do Palácio e a Rua da Praia, são as 

mais belas e as mais frequentadas, sendo a primeira, o passeio público, onde 

encontravam-se as lojas de modas mais importantes e com outros objetos de 

luxo europeus; há outra estrada, ponto de encontro dos comerciantes, onde têm 

suas lojas e armazéns (grifo meu)
529

.  

 

 

Osculati passara pela cidade em meados do XIX. Na segunda metade deste século o 

comércio dinamizou-se, aumentando significativamente o movimento de entrada e saída no 

porto da cidade. São tantos os anúncios para que os moradores fossem buscar seus produtos 
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na alfândega que seria enfadonho citá-los530. Muitos navios atracavam no porto de Belém 

diariamente. Este trânsito de mercadorias estava, também, relacionado ao desenvolvimento 

da economia industrial e sua mundialização.  Parte da importação de bens para Belém, na 

virada para o século XX, era composta por bens de luxo. Diversos magazines funcionavam 

com o fim de fornecer roupas, sapatos, vestidos, chapéus e toda sorte de material ligado à 

aparência e ao conforto do lar531. A casa comercial Paris N’América é um dos exemplos 

mais emblemáticos e conhecidos de estabelecimento destinado a este fim532. Muitos destes 

bens eram oriundos de países como a Inglaterra e a França. Belém do Pará, certamente, teve 

participação na balança comercial positiva destes países em fins do século XIX533.   

Mas não eram apenas estes dois países que abasteciam a cidade. Os armazéns 

existentes em Belém, responsáveis pela distribuição dos produtos importados para todo o 

estado534, também, recebiam produtos vindos do Rio de Janeiro, de São Paulo, da 

Alemanha, da Áustria, da Itália e da América do Norte – esta última teve grande influência 

sobre a decoração das casas brasileiras e paraenses. Estes produtos também eram 

encomendados através de catálogos, direto com o fornecedor. Em todos os casos, como 

mencionado anteriormente, há uma vasta presença de anúncios nos jornais locais, 

                                                                 
530

 Ver, por exemplo: Entrada de embarcação. Jornal Treze de Maio.  Belém, 19 mai. 1854. P. 3.  
531

 A alfândega publicava diariamente nos jornais locais no final do século XIX e primeira década do XX, 

anúncios comunicando a chegada de produtos oriundos de outros países, assim como, avisos estipulando 

prazo para retirada destes produtos, sob a pena de serem leiloados, por estar muito tempo ocupando espaço 

nos galpões deste órgão. Ver: A folha do Norte e A Província do Pará de 1890 a 1940. 
532

 A Paris N‘América foi a primeira casa comercial a ser registrada na Junta Comercial do Pará – JUCEPA – 

em 1877, embora o solar que lhe serve  de  sede, só tenha sido construído nos anos de 1906 a 1909. Em estilo 

Art Nouveau, o estabelecimento pertencia ao comerciante português, Francisco de Castro que importou de 

Paris este projeto de estabelecimento, misto de casa residencial e comercial. Este estabelecimento é um 

excelente exemplo da composição diversificada dos prédios locais, construídos com materiais e mão de obra 

importados de diversos países.  Por causa da escassez de mão de obra especializada, fez-se necessário trazer 

um técnico competente da Europa para montar a escada em ferro fundido, importada da França – um dos 

destaques do estilo Art Nouveau em Belém. A construção deste prédio foi feita sob a coordenação do 

engenheiro paraense, Raimundo Viana e seu mestre de obras Salvador e Mesquita. A estrutura do prédio é 

composta totalmente por aço, importada da Escócia, o piso de cerâmica e o relógio são Alemães, o telhado de 

barro plano, vindo da Ardósia, os azulejos e a pedras foram importados de Portugal e a louça da Inglaterra, o 

lustre e as lâmpadas foram importadas da França.  Apenas as esquadrias de acapu e o piso da sobreloja e da 

residência, em acapu e pau amarelo, foram feitos com material regional. Célia Bassalo assegura ter recebido 

estes dados na década de 1980, do engenheiro Francisco de Castro Henriques, neto do primeiro proprietário 

deste monumento, que seria possuidor de documentos que comprobatórios destas informações. BASSALO, 

Celia Coelho. Art Nouveau em Belém. Brasília, DF: IPHAN/Programa Monumenta, 2008. p. 118-122. 
533

A França experimentou um aumento extraordinário em sua exportação de bens de luxo no fina l do século 

XIX. ORTIZ, 1994, p. 137. 
534

 Cito a importadora de Ferragens S/A, Armazém Âncora, Cosmopolita, A doméstica, Mascote.  Para o 

aprofundamento da compreensão sobre a importância dos armazéns na dinâmica comercial de Belém durante 

o inicio do século XX. ver: GOMES, 2009, p. 83.  
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convocando o comprador a ir retirar sua mercadoria dos depósitos do Serviço de 

Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do Pará, sob a pena de perdê-la por 

meio de leilão. Na década de 1920, após a falência da economia da borracha, o governo 

incentivou o surgimento de fábricas de móveis no Pará, concedendo isenção de impostos a 

seus proprietários, garantida por um conjunto de leis publicadas em 1928 que objetivaram 

aumentar a oferta destes produtos e gerar emprego para os artistas e operários nacionais. 

Mesmo assim, não cessou a importação de aparelhos domésticos industrializados das 

cidades e países supracitados535. Em 1908 a lista de comércios de bens e serviços 

apresentada pela Revista da Semana, folhetim carioca, em uma edição especial sobre o 

Pará, superava e muito a lista de pequenas fábricas existentes em Belém.  Havia na cidade 

387 lojas de venda de bens e serviços e 43 pequenas fábricas536.  

Pouco industrializada, Belém representava a segunda economia do país e configurava-

se, portanto, desde meados do XIX, como uma cidade prioritariamente comercial, 

importadora de produtos beneficiados e exportadora de matéria prima, como o cacau e a 

borracha. É possível afirmar que, pelo menos, desde meados do XIX, havia uma praça 

comercial muito frutífera a ser explorada no Estado pelos comerciantes locais e pelos países 

industrializados, a de bens de consumo e de serviços ligados a maquinários. Este comércio 

era incentivado pela busca de novos mercados consumidores por parte dos países líderes da 

industrialização, pela disposição e capacidade de consumir dos habitantes das regiões que 

ficavam além-mar – a região Norte do Brasil era uma delas. A prosperidade do comércio da 

                                                                 
535

 As listagens de mercadorias importadas são uma constante em anuncio publicado no jornal Folha do 

Norte, desde os fins do século XIX até a década de 1940.  Quanto a isenção de impostos consultar a Coleção 

de Leis do Estado, publicadas pelo Arquivo Público do Estado do Pará – APEP. Para uma melhor apreciação 

sobre a importação de objetos domésticos para o Pará, especialmente no período de 1920 a 1945 ver: 

GOMES, 2009, 82 a 91. 
536

 Entre as lojas discriminadas: 101 eram de fazenda, 32 de alfaiate, 41 de sapateiro, 15 de calçados, 14 de 

funileiros, 9 de ferreiro, 39 de barbeiro, 8 de encanador, 4 de colchoeiro, 1 de camiseiro, 9 de relojoeiro, 9 de 

ambulantes, 9 de chapéus, 18 de ourives, 26 de miudezas, 57 de estivas, 2 de louça fina de cristal.  Além 

destas, podia-se contar com 4 tinturarias, 5 confeitarias, 65 padarias, 471 tavernas, 18 farmácias, 6 drogarias, 

17 botequins, 143 açougues, 6 livrarias, 9 bilhares, 1 oficina de caldeireiro, 6 casas de venda de pólvora, 6 de 

banhos, 2 para venda e conserto de chapéus, 3 empalhadores de cadeira, 3 casa de fotografia, 3 tamanqueiros, 

14 construtores de  edificações, calçadas, trapiches, 2 escultores em mármore, 2 lavanderias, 1 litografia, 10 

modistas, 5 santeiros, 1 violeiro, 1 abridor e gravador de madeira, metais e pedras, 15 armarinhos, 7 

consertadores de  carro e carroças, 2 consertadores e afinadores de pianos, 104 quitandas, 3 interpretes, 2 

veleiros, 1 torneiro e 1 penteeiro. As fábricas eram: 12 de fogos de artifícios, 4 de caixas de borracha, 4 de 

cal, uma de  carro de luxo, 1 de cera, 4 de malas, 1 de chocolate, 10 de licor, uma de chapéu de sol, 1 de 

perfumaria, uma  de instrumento de corda e fole, 1 de figuras de gesso, uma de figura de cera, uma de 

gasosas, e ainda, 15  refinações de açúcar. Revista da Semana. Número 436 –número Especial do Pará. Rio 

de Janeiro, 20 set. 1908. n/p.  
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borracha coincidiu com o auge da produção dos países industrializados, a oferta de 

produtos atendia a demanda e vice-versa. Francisco Bolonha, assim como outros 

engenheiros e comerciantes, beneficiava-se deste momento econômico e político favorável 

- iniciado em meados do século XIX, intensificado a partir da década de 1870, atingindo o 

seu auge da virada para o século XX, até o final da primeira década deste século.  

Francisco Bolonha parecia estar sempre inovando, buscando alternativas comerciais 

que, além de não possuírem concorrência, causassem espanto por seu ineditismo na região. 

Assim, ele fundou a primeira fábrica de gelo da Região Norte. Ao receber autorização da 

Intendência para explorar o comércio de gelo na cidade, Francisco Bolonha viajou a Nova 

Iorque para comprar o maquinário. De lá trouxe quatro carros para distribuição do gelo, 

freezers e todo o maquinário necessário para montar as fábricas. Os equipamentos foram 

adquiridos da empresa Remington Machine Co que se situava em Delaware, nos EUA537, 

país que figurava entre os lideres da industrialização na virada do século XX. No dia 12 de 

agosto de 1896 foram publicados nos jornais os anúncios da inauguração das fábricas: 

 

Inaugura-se hoje a fábrica de gelo paraense, a rua de Bragança n° 1, próximo a 

avenida 16 de novembro, a fábrica está montada de forma a bem preencher  o fim 

a que de destina, tendo sido o seu machinismo com todos os aperfeiçoamentos 

modernos, importados do Estados Unidos. São proprietário da fábrica os 

estimáveis Srs. Bolonha & Paiva
538

. 

....................................................................................................... 
FÁBRICA DE GELO PARAENSE. 

BOLONHA & PAIVA 

Rua Bragança (antiga Tucumã) n° 1. 

ABERTURA HOJE 

Preço: 300 réis por kilograma, posto em casa do consumidor 

200 réis por kilograma, na fábrica. 

Grande redução nos preços para os grandes consumidores  

VENDA NA FÁBRICA A QUALQUER HORA DO DIA OU DA               

NOITE 

Gerente Francisco Bolonha – Engenheiro Civil
539

 

 

  

 Além da fábrica na Rua Bragança, havia o escritório na Praça da Independência, n. 

32540. O gelo era fornecido em domicílio por encomenda ou vendido nas ruas em carrinhos 

apropriados para este fim. Os quatro carrinhos da Gelo Cristal, faziam a distribuição do 
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HEROLD, 2011, p. 12 e 13. 
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 Folha do Norte. 12 de outubro de 1896. 
539

 Folha do Norte. 12 de outubro de 1896. 
540

 Empresa de Gelo Paraense. Folha do Norte. 15 mai. 1900. 
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gelo pela cidade541 (figura 86).  Apesar de o sistema de refrigeração ter sido inventado em 

1854, somente em 1913 surgiu a primeira geladeira doméstica e não era um produto 

acessível à população de baixa renda. O gelo oferecido nos carros em domicílio, além de 

uma inovação, representava a inserção de novos produtos no cotidiano dos moradores dos 

bairros centrais de Belém. 

 

Figura 86: Carroça de entrega de gelo da ―Fábrica de Gelo Paraense‖. 

Fonte: ―A Brazilian Ice Syndicate.‖ op. cit.89. Apud. HEROLD, 2011. 

 

Antes de Belém, o consumo de gelo no Brasil parece ter iniciado pela cidade do Rio de 

Janeiro, por meio da importação de gelo natural de Boston, serviço oferecido por Frederick 

Tudor, cujo o comércio era limitado pelas condições climáticas.  Desde o inicio de 1880 

havia pequenas fábricas de gelo funcionando no Rio de Janeiro, que usavam gás sulfídrico 

ou o método de amônia e produziam cerca de 8 toneladas de gelo por dia. Mas em 1907 o 

gelo ainda era fornecido na cidade usando ―equipamentos obsoletos.‖ Havia fábricas de 
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 Gelo Crystal. Folha do Norte. 1900. 
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gelo com máquinas operando, também, em São Paulo, Porto Alegre, Pernambuco e na 

Bahia. Em São Paulo a Fábrica de Gelo e Cerveja Antártica começou a operar em 1888, 

chegando a produzir 50 toneladas de gelo por dia. Esta empresa surgiu a partir da fusão de 

um antigo matadouro de suínos com uma pequena fábrica de gelo, surgindo assim, a 

Companhia Antártica Paulista que se tornou a líder do ramo no século XX542. Mas na 

virada para o século XX o comércio e a indústria de gelo no Brasil eram mais 

desenvolvidos no Pará e o pioneiro desta indústria no estado fora Francisco Bolonha. Com 

o sucesso do comércio do gelo, Francisco Bolonha expandiu o negócio e menos de um ano 

após a montagem da primeira fábrica, ele recebeu autorização do Conselho Municipal para 

montar outras filiais na cidade543.  De 1896 a 1899, Bolonha, em sociedade com o seu pai 

Francisco de Paula Bolonha Loureiro e com Ludovico Paiva, aparelhou três fábricas: Gelo 

Paraense, Gelo Crystal e Gelo Reduto. Um cônsul dos Estados Unidos da América 

escreveu em 1899 sobre o sucesso que Bolonha estava atingindo neste ramo de negócio, 

mencionando inclusive, sua quarta fábrica de gelo em Manaus: 

 

A indústria do gelo no Pará, sob a direção do Dr. Bolonha, tem sido 

extremamente lucrativa. Havia anteriormente no Pará uma fábrica de gelo de 

construção francesa... (mas) funcionários da...planta logo descobriram que era 

impossível competir em qualidade ou quantidade de gelo. O proprietário foi 

obrigado a vender ao Dr. Bolonha, que agora pos sui três diferentes fábricas no 

Pará e uma em Manaus. Todas representam as máquinas americanas mais 

recentes, e cada uma recebe dividendos altamente satisfatórios
544

. 
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 Marc W. Herold cita uma série de documentos onde constam estas informações, são eles: John M. Baker, 

A View of the Commerce between the United States and Rio de Janeiro, Brazil (Washington D.C.: Office of 

the Democratic Review, 1838): 12-15; Edgar Helmut Kob, Die Brahma-Brauerai und die Modernisierung der 

Getrankenhandels in Rio de Janeiro1888 bis 1930 (Stuttgart: Franz Steiner Verlag Unternehmungsgeschichte 

Band 20, 2005): 91; ‖Ice in the Tropics,‖ Ice and Refrigeration 3, 6 (December 1892): 437; ―Ice Plants in 

Brazil,‖ Cold Storage and Ice Trade Journal Vol. 34, No. 3 (September 1907): 47;  Dr, Wilhelm Michels, ―A 

Indústria no Brasil,‖ Revista Agricola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura vol. 19 (Rio de 

Janeiro: Typografphia Laemmert & C., 1888): 203;  Sergio de Paula Santos, Os Primórdios da Cerveja no 

Brasil (Cotia: Atelie Editorial, 2004): 24; Consul H.W. Furniss, ―Manufacture of Ice in Latin America: 

Brazil,‖ Consular Reports on Commerce, Manufactures, Etc. 269-271 Vol. 63, No. 238 (July 1900). Apud. 

HEROLD, Marc W. Ice in the Tropics: the Export of ‗Crystal Blocks of Yankee Coldness‘ to India and 

Brazil. Revista Espaço Acadêmico - número 126. Ano XI, 2011. p. 9 a 12. 
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 Folha do Norte. 25 març. 1897.  
544

 Consul K. K. Kennedy, ―Para,‖ Commercial Relations of the United States with Foreign Countries for 

theYear 1899 Vol. 1 (Washington: Government Printing Office, 1900): 614-616. Apud. HEROLD, 2011, p. 

13. 
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A oferta de gelo em Belém dinamizou o comércio do pescado, produto abundante na 

cidade margeada por rios e, naquela época, muito consumido pela população mais pobre. 

Antes de o gelo ser oferecido na Praça de Belém, o pescador só contava com a técnica da 

salga para aumentar a vida útil do seu produto, mas a oferta do gelo facilitou a conservação 

do pescado. A importância do produto para a região foi registrada no relatório de 

intendência de 1902: 

 

Em virtude do sistema fluvial que possuímos o mercado de Belém é ricamente 

dotado de peixes e mariscos de toda espécie. A sua conservação, porém, oferece 

dificuldades, por causa da rispidez do clima ardente. Hoje em dia, em 

consequência dos processos frigoríficos, os piscosos rios paraenses contribuem 

com abundância para nossa alimentação e, sob este ponto de vista não nos 

devemos preocupar
545

.  

 

As fábricas de gelo inseriam no mercado paraense um produto muito útil para a 

conservação de alimentos, numa cidade onde a alta umidade e o calor excessivo deterioram 

os alimentos rapidamente. O gelo era um negócio frutífero, já que servia não apenas a elite 

como também a população menos abastada.  O comércio do pescado, dos refrescos e do 

sorvete propiciava renda para parte desta população546. Uma única fábrica de Francisco 

Bolonha fornecia trinta toneladas diárias de gelo para a cidade em 1900547. As propagandas 

dos seus produtos referenciavam elementos próprios da salubridade e da modernidade. As 

propagandas da fábrica de gelo garantiam: ―O nosso typo de gelo cristal é o melhor, 

refrescante, fortificante e purificador do sangue548‖, uma referencia a um suposto poder 

curativo da água, elemento que ganhara status medicinal desde o século XVIII549.   

As pesquisas de Herold acentuam que o gelo fornecido para várias cidades ao longo do 

Amazonas a partir de Iquitos até o Pará era, também, fabricado numa máquina americana 

importada, Remington Machine Co., Delaware , operada desde 1903 pela Fábrica de 

Cerveja Paraense. A máquina teria sido enviada de Nova Iorque, por G. Amsinck & Co. e 
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 O Município de Belém. Relatório de Intendência Municipal. 1897-1902. p. 59. 
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 Por causa d‘um pedaço de gelo. Folha do Norte. 2 abr. 1903. 
547

 Empresa de Gelo Paraense. Folha do Norte. 15 mai. 1900. 
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 A Semana.V. 2, n° 95. 24 jan. 1922.  
549

CORBIN, Alain.  O território do vazio: a praia e o imaginário ocidental. São Paulo, Cia. das Letras, 1989. 

p. 85. 
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era capaz de produzir 10 toneladas de gelo por dia550. Em meados do século XIX, quando 

uma viagem Belém-Manaus-Belém durava uma média de 22 dias, existiam navios 

aparelhados com câmaras frigoríficas e maquinários para fazer o transporte e a produção. 

Mas, de qualquer modo, em 1898, Bolonha já havia montado uma filial de sua fábrica de 

gelo em Manaus, Amazonas, a Fábrica de Gelo de Manaós551.   

 

Figura 87: Fachada de uma das Fábricas de Gelo Paraense. 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p 79. 
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 Detalhes em: ―A Brazilian Ice Syndicate A Sketch of the Empreza de Gelo Paraense of Belem, Para, Brazil 

–American Ice Making Machinery in Operation in the Valley of the Amazons,‖ Ice and Refrigeration XIV,  2  

(February 1898): 87-90. Apud. HEROLD, 2011, p. 156. 
551

 A Federação.1 out. 1898. 
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Figura 88: Caldeiras das Fábricas de Gelo Paraense. 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p 81. 

 

Figura 89: Maquinas frigorificas das Fábricas de Gelo Paraense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p 80. 
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Figura 90: Tanque de fabricação das Fábricas de Gelo Paraense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Indicador Ilustrado do Estado do Pará. Rio de Janeiro, 1910, p 82. 

 

Toda esta estrutura física dependia de fornecimento de água eficiente para 

funcionar. Como Belém, desde aquela época, já apresentava sérios problemas de 

abastecimento de água, Francisco Bolonha assinara um termo de compromisso com a 

Intendência para poder perfurar um poço artesiano. Por este termo, ele era obrigado a pôr 

uma torneira pública na Rua 16 de novembro, esquina com Rua Bragança, para amenizar o 

problema, pelo menos, naquela região552. Mas, ao que parece, com o sucesso do negócio 

este serviço não solucionou o problema de fornecimento de água para as fábricas de gelo. 

Em 1912, Bolonha assinou acordo com a Port of Pará, para instalar uma linha de tubo que, 

―atravessando subterraneamente a faixa conquistada por aterro, pelas obras do porto e a 

muralha do cais na doca fluvial vá até o rio Guajará com o fim de aspirar água para o 

                                                                 
552

 O Pará. 16 de set. 1899. 
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serviço da referida fábrica553‖. Talvez venha desta obra a crença de que Francisco Bolonha 

teria aterrado a área do Porto de Belém, mas este serviço foi executado pelo engenheiro 

americano Percival Farquhar, tendo contribuição dos engenheiros Antônio Lavandeyra 

(cubano, naturalizado norte-americano), H.C. Ripley e L. Corthell554.  

  A última década do século XIX e as primeiras do século XX compuseram tempos 

que inseriram muitas novidades no cotidiano belenense, gelo, água encanada, novas 

tipologias arquitetônicas. Bastava ter engenhosidade para utilizá-las de forma vantajosa e 

isto não faltava a Francisco Bolonha. Dinheiro na mão dele virava mais dinheiro. O tempo 

do lazer, criação da sociedade industrial, foi capitalizado por Francisco Bolonha a seu 

favor.  Em 1898 ele assinou com a intendência o termo de concessão para assentar uma 

Montanha Russa no largo do chafariz - à travessa piedade/Dr. Morais. Pelo contrato, as 

instalações deveriam ter como referência a América do Norte, devendo obedecer aos 

aperfeiçoamentos introduzidos neste gênero neste continente. Não poderia ser diferente, já 

que a montanha russa, como o nome anuncia, foi inventada na Rússia, mas aperfeiçoada 

nos EUA. A partir de 1827, com a invenção do freio de mão que poderia ser acionado pelo 

passageiro, a montanha russa virou uma febre mundial. Quando Bolonha instalou um 

modelo em Belém em 1899, o impulso mecânico já havia sido inventado há cinco anos e 

todo o processo de funcionamento já era automatizado.  

 Apesar de ser considerada um ícone da modernidade, a instalação da montanha 

russa dividiu opiniões, no cabo de guerra entre a modernidade e a tradição. Antes mesmo 

da inauguração da geringonça, a Folha do Norte realizou uma pesquisa de opinião entre a 

população e publicou uma matéria declarando que havia sido um erro permitir a instalação 

do tal aparelho na cidade. Mas o Pará saiu em defesa do empreendimento alegando que em 

si a obra era:  

Um centro de reunião e passeio fácil para as famílias e toda a população da 

cidade, como também pela magnifica iluminação que vae ter, e em proveito dos 

próprios moradores desta praça, somos do número dos que julgas q‘as montanhas 

russas, constituem um melhoramento público, atentando, sobretudo, ao 

aformoseamento da praça, a que se obrigou a empresa. O que era a travessa 
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 A Época. 31 agost. 1912.  
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  Farquhar controlava o sistema de transportes da Amazônia e do centro -sul do Brasil até 1912.  Mas em 

1913 investiu seus títulos na Bolsa, perdendo tudo. A partir de então, transformou-se em diretor assalariado de 

suas ex-empresas, recebendo 25 000 dólares anuais. Nosso Século. Café indústria e Belle Époque. Vol. 1-3. 

São Paulo: Abril Cultural, 1981, p. 169.  Sobre a construção do Porto e o aterramento da área do Ver-o-Peso 

ver: ARRUDA, 2003, p.79. 
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chamada gaiatamente - do chafariz do bispo [travessa doutor. Morais]?  Um 

verdadeiro montouro, onde atos menos descentes eram praticados, à luz 

meridiana, contra a moralidade
555

.  

 

De fato, pelo contrato ficava o concessionário obrigado a nivelar a área para facilitar 

o transito público, construir calhas de cimento para escoamento das águas pluviais e 

arborizar toda a praça556. Além disso, o contrato explicitava a obrigatoriedade de 

saneamento do entorno onde o negócio seria assentado, já que a área ainda não havia 

passado pelo processo de urbanização. Começou por aí o beneficiamento feito por 

Francisco Bolonha no bairro de Nazaré. Como vimos no segundo capítulo, sua atuação 

profissional impulsionou o povoamento e o saneamento daquela área.  

Mesmo a despeito de toda a polêmica em torno da sua construção, a área de 

diversão foi inaugurada no dia 6 de agosto de 1899 com o nome de Ferro-via Aérea 

Sensacional. Segundo os jornais, naquele dia, mais de três mil pessoas teriam disputado a 

experiência de passear nos carrinhos da montanha russa. O espaço possuía um botequim de 

600 metros, ―com aparelhos elétricos e mobília de ultimo gosto e fino serviço‖. Os carros 

comportavam 16 pessoas e percorriam 203 quilômetros557 conduzindo o público à área 

batizada como o Inferno de Dante. Neste local, o ambiente esquentava, intencionando 

simular uma representação do inferno, havia ―um enorme dragão de olhos fuzilantes 

guardando a entrada numa atitude assombrada como para dar um salto558‖. Após passar o 

‗inferno‘, chegava-se numa área congelada. Percorria-se a distância de mil metros em dois 

ou três minutos, chegando à velocidade de 60 milhas por hora nas descidas559.  

Mesmo após a inauguração, a polêmica em torno da ―montanha russa do Bolonha‖ 

não cessou. Esta era uma modernidade opcional e não havia uma lei obrigando as pessoas a 

aderirem ao projeto, como no caso da platibanda, do porão e de tantas outras que definiam 

padrões a serem seguidos. Os opositores ao projeto diziam, por exemplo: 

[...] A montanha que nunca hei de subir é a do engenheiro Bolonha, do largo do 

chafariz do Bispo.  Nessa é que não subirei nem a sarro de cachimbo. Imaginem 

que a gente chega lá e toma um carro, compra-se primeiramente um bilhete. 

Depois de comprado este é que a gente toma o carro e senta. Senta-se, estica as 
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pernas, ajeita-se o melhor possível e põe-se logo a prelibar as delicias da sensação 

nova que vai experimentar. O carro começa então a deslizar, a deslizar... E lá vai 

a gente suavemente, agradavelmente, comodamente... Súbito, numa carreira 

vertiginosa, precipita-se no inferno, onde ouvem-se gritos, imprecações, 

blasfêmias e ranger de dentes,  coisas de fazer arrepiar o couro cabeludo. E o 

calor ardente que ali faz é de fazer torrar. E quando sae-se do inferno está se 

transformando em leitão assado. É quando se experimenta o medo, o terror de ser 

comido por meia dúzia de gastrônomos vorazes. Felizmente, entra-se logo numa 

região frigida, mas muito frigida, onde há gelo por todos os lados e de onde sae-

se completamente transformado em sorvete. Aqui novo terror assusta o viajante 

incauto. Pensa-se em que, tendo-se escapado de ser comido quando leitão pode 

muito bem vir a ser bebido quando sorvete. Não, não é o filho do meu pai que se 

mete por essas alturas
560

.  

  

Velocidade, mudanças bruscas de ambiente, novidades: todas metáforas da 

modernidade que não dava tempo para que as pessoas se ambientassem, logo chegava outra 

mudança. Como eu disse antes, Bolonha capitalizou o tempo do lazer a seu favor, pois 

depois da montanha russa veio outra novidade, o corrupio sensacional: vendia-se a 

sensação do novo, que prometia ―a sensação do jogo do navio em alto mar, mais uma 

novidade que o Sr. Bolonha traz[ia] ao Pará561‖.  Nos jornais da cidade vendia-se a 

montanha russa como ―o mais atraente centro de diversões da América do Sul562‖.   

E não era apenas a vertigem e a insegurança que a montanha russa provocava que 

incomodavam. Havia ainda os preços. Dizia-se: ―Entra-se p‘rali com a carteira cheia de 

estoirar de gorda, que é um louva a Deus de gatinhas. Mas são tantas as sensações 

experimentadas que a gente ao sahir sente-n‘a sensacionalmente magra em adiantadíssimo 

estado de quebradite crônica563‖. Pelo chamado nas propagandas, pelas atrações extras, 

com orquestras para animar o ambiente, via-se logo que não era uma diversão moldada para 

o bolso de todos.  Supostos frequentadores do local advertiam sobre isso nos jornais: ―O 

que é bom custa caro, quem quiser serviço mais barato não apareça por lá, vá ao 

Providência  onde as corridas já são mais suaves e as bebidas quase de graça... para chamar 

a freguesia que anda arribada daquelas bandas por causa da Montanhas564‖. Mas estes 

mesmos frequentadores, também, advertiam que havia certas vantagens, driblar a 

moralidade e a vigilâncias das mães das moças casadouras era uma delas:  
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[...] Imaginem os srs. que eu tenho uma namorada, cuja mãe é uma verdadeira 

jararaca... de saia. [...] Imaginem os senhores que com certeza são oficiais do 

mesmo oficio, como não andava eu sobre brasas a procura de um pretexto para 

ficar um momento a sós com a sinhá. As montanhas russas deram-me esse ensejo 

tão ansiosamente esperado. Consegui que a velha nos acompanhasse até lá. [...] 

Tomamos um carro. E lá fomos caminho do inferno acima. Eu, porém, parece que 

ia subindo ao paraíso, tão alegre que ia! Chegamos ao inferno, escuro que nem 

cabeça de prego. Quando de lá saímos, a pequena vinha vermelha como um 

jambo e eu trazia um ar vitorioso
565

.  

 

No desfecho da historinha acima, a moça foi ―tocada‖ para casa sob os gritos da 

mãe que estranhou o pó de arroz no bigode do rapaz: ―- Já pr‘a casa sua sem vergonha! 

Anda pr‘a frente antes que eu te meta aqui mesmo o chapéu de sol!566‖, gritava a mãe 

escandalizada com tamanha facilidade, propiciada pela geringonça, para se burlar a 

vigilância a honra das moças de família. Tanto alvoroço em torno da novidade precisou da 

intercessão da igreja para acalmar os ânimos e evitar o fracasso do negócio. O Apologista 

Christão, jornal episcopal, entrou em cena para amenizar a polêmica: 

 

Nosso antigo discípulo sympático do Collégio Americano Francisco Bolonha 

acaba de dar ao público desta cidade um centro de divertimento ao mesmo tempo 

chic, saudável e inocente por si. Se fosse eliminado o botequim, se não houvesse 

a tentação de profanar o dia de Domingo, diríamos que a Ferro Via Aérea 

Sensacional era digna de se instalar no próprio paraíso
567

.  

 

 

Segundo o mesmo jornal, os trilhos foram batizados com o objetivo de tirar do povo 

a ―impressão de geringonça produzida pela novidade da viagem pelos ares, com 

especialidade de pessoas que nunca tiveram numa casa de dois andares568‖. O redator do 

jornal cristão toca em um ponto importante, as casas ainda serem, em sua maioria, térreas. 

A verticalização, os sobrados ainda começavam a surgir. Apontava-se, portanto, um 

suposto estranhamento as mudanças arquitetônicas que estavam acontecendo no perímetro 

urbano de Belém. O arremate da defesa da igreja era a garantia de que a montanha russa 

fora ―uma medida bem acertada para combater o receio dos ignorantes 569‖. 
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A montanha russa era, assim como os parques, considerada um ícone de 

modernidade, quando o assunto era diversão570. Pela polêmica em torno da ―montanha 

russa do Bolonha‖ é possível inferir que havia certa resistência a algumas mudanças, nem 

tudo era bem vindo. O moderno, o agora, vem para substituir o que havia antes, mudar 

costumes, ofender a moralidade, por isso, nem sempre é rapidamente assimilado por todos. 

Francisco Bolonha tinha como característica ser inventivo, inovador, ousado nos negócios. 

Baseada em minha pesquisa, posso afirmar que a montanha russa é, entre as suas obras, a 

que mais representa a sua personalidade. Ele mesmo fora, muitas vezes, acusado de ser 

ofensor da moralidade da sociedade belenense, galanteando moças e viúvas. Isto lhe rendeu 

na literatura paraense, o já mencionado, personagem Pennafort, famoso por seu faro para ir 

buscar longe as belas mulheres. Dalcidio Jurandir garantia que ―ninguém no Olímpia 

emparelhava com as morenas no Pennafort571‖.  Imagem e semelhança de Francisco 

Bolonha, assim como ele, Pennafort era conhecido por sua sagacidade como engenheiro e 

polemista, certa vez, ―por causa de uma polêmica, deu uns soco em um poeta à porta do 

Teatro da Paz572‖. Não por coincidência, Francisco Bolonha, também, agrediu o poeta e 

redator da Folha do Norte, Eustáchio de Azevedo, na porta do teatro Polytheama, 

deixando-lhe um olho roxo. O motivo da agressão teria sido ―uma local da Folha em que se 

condenava certos processos contrários a honra das senhoras, sem comtudo declinar 

nomes573‖. Ao que parece, Bolonha ―vestiu a carapuça‖.  Mas foi por causa de sua 

personalidade inventiva que Francisco Bolonha conseguiu rapidamente adaptar-se aos 

novos tempos, ampliando os negócios de família. O capital que Francisco Bolonha deixou 

após a sua morte era, assim, muito superior ao capital de seu pai.   

Para a cidade de Belém, Francisco Bolonha fora um agente modernizador do espaço 

urbano na virada para o século XX. Diversas de suas obras foram caracterizadas em seu 

testamento como ―estilo moderno‖. Após longa ausência do cenário político da cidade, 

desde que Antônio Lemos renunciou, Bolonha retornou a evidencia na década de 1930. 

Outros tempos, outras teorias. Durante toda a sua vida, Francisco Bolonha fora alcunhado 
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como um homem moderno. Mas ele viveu o suficiente para ser acusado de estar 

profissionalmente ultrapassado nos anos de 1930.  

 

3.4 – A Escola de engenharia do Pará e o caso do café “Brasil”: Francisco 
Bolonha retorna à cena politica 

 

Após as disputas politicas entre Lauristas e lemistas e as rebeliões populares que 

provocaram a derrocada da ―era Lemos‖ no Pará, Francisco Bolonha desapareceu do 

cenário político da cidade. Por toda a década de 1910, as únicas notícias que se tinham 

dele eram por meio das propagandas nos periódicos da cidade sobre as fábricas de gelo 

e serviço de escavação de poços artesianos por ele executado. No início da década de 

1920, Bolonha publicou na revista A semana uma petição feita à prefeitura, pedindo 

autorização para substituir um quiosque de madeira, localizado na Praça da República, 

por outro em concreto armado, serviço que foi autorizado. Posteriormente, este 

quiosque construído por ele transformou-se no tradicional Bardo do Parque, ponto 

turístico, reduto de boêmios, intelectuais, prostitutas, políticos e artistas da cidade de 

Belém.  

 Após a queda de Antônio Lemos, o Partido Republicano Federal, reduto dos 

lauristas, dominou a cena politica de Belém por muitos anos.  Lauro Sodré assumiu 

vários cargos públicos pelo Pará. Em 1917, foi eleito governador, após o levante 

militar, liderado por Abel Chermont,574 que depôs Enéas Martins do cargo, 

contribuindo com a sua eleição. O terceiro mandato de Lauro Sodré como senador pelo 

Pará acabara em 1929, mas ele desistiu de cargos eletivos somente quando ocorreu a 
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Revolução de 1930575. O último governador da Primeira República, Eurico Valle, ainda 

era do PRF. Neste período de ostracismo político, ao que tudo indica, Francisco 

Bolonha dedicou-se às concessões adquiridas durante o governo do Intendente Antônio 

Lemos e às empresas de sua propriedade. É possível que Bolonha tenha adotado dupla 

residência, vivendo temporadas na capital do país e outras em Belém, além de suas idas 

a Europa, como quando foi convocado no Diário Oficial da União, para que sua esposa 

recebesse a herança deixada pelo pai dela.  No Diário constava que ela e Francisco 

Bolonha encontravam-se ausentes em lugar ignorado da Europa.  

Jacques Le Goff, ao falar sobre a importância política do controle social da 

memória, ressaltou que ―decidir sobre o que deve ser lembrado e esquecido integra os 

mecanismos de controle de um grupo sobre o outro576‖. O ostracismo político de 

Bolonha se deve, provavelmente, ao fato de que, após a expulsão de Antônio Lemos da 

cidade, por alguns anos a memória sobre este intendente fora posta no esquecimento 

por seus opositores que se tornaram os ―donos do poder‖. O nome dele era pouco 

mencionado na imprensa local e, quando se fazia, era para depreciar a sua imagem, 

assim como a da maioria dos seus aliados políticos. O ―processo de absolvição‖ de 

Antônio Lemos foi iniciado na década de 1920, quando a memória sobre ele começou a 

ser reintegrada a história da cidade de Belém. Os membros do Conselho Municipal 

decidiram recolocar o seu busto no Bosque Municipal Rodrigues Alves. Diziam os 

articulistas d’A Província do Pará na matéria que escreveram sobre o assunto:  

 

O povo de nossa terra grato e saudoso do seu lembrado benfeitor principiou a lhe 

fazer justiça, que se diga a bem da verdade nunca lhe negou, indo ao Bosque que 

tanto interesse e cuidado recebeu de Antônio Lemos, colocar no lugar que lhe 

pertencia a sua effigie de Bronze
577

. 

 

Somente no contexto da ditadura civil militar, a memória sobre Antônio Lemos foi, 

definitivamente, reintegrada à história da cidade pelas mãos dos políticos paraenses. No ano 

de 1973 os seus restos mortais foram transladados do cemitério de São João Batista, para 
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Belém578. Sessenta anos após a sua morte, Antônio Lemos foi repatriado e ‗absolvido‘ de 

todas as acusações que pesaram sobre ele no final da sua carreira política no Pará.  

Na década de 1920, o nome de Francisco Bolonha, também, ressurgiu nos jornais do 

país em mais uma polêmica, ainda saldo do seu envolvimento no governo de Antônio 

Lemos. Mas isto era sinal de que ele voltara a incomodar. Abel Chermont acusava o 

governador do Pará, Dionysio Bentes, de ter extraviado um processo que corria contra 

Francisco Bolonha na justiça do Pará, a fim de negociar a venda de um terreno, pertencente 

à Bolonha, para o Estado579. Logo, Eurico Valle, futuro governador do Pará e partidário de 

Dionysio Bentes, saiu em defesa do governador. Publicou em O Paiz uma matéria onde 

esclarecia que o governo, para instalar um grupo escolar, necessitou de uma faixa de 

terreno localizada ao lado do jornal A Província do Pará, mas teria descoberto que 

Francisco Bolonha o havia comprado do Estado há anos. Ao fazer tal descoberta, o 

governador teria, por meio de ação no Ministério público, obrigado Bolonha a restituir a 

área ao Estado, pelo mesmo valor que ele a adquiriu, alegando que ela era destinada ao 

Congresso Estadual e, por isso, sua venda fora ilegal580. Sobre este caso diziam-se várias 

coisas, inclusive que Dionysio Bentes não mantinha relações próximas com Francisco 

Bolonha pelo contrário, Bolonha, supostamente, era quem pagava o aluguel da casa onde 

morava Abel Chermont e este seria um ingrato por atacar o seu benfeitor581.  

Abel Chermont desligara-se do PRF em 1925, quando Dionysio Bentes fora eleito 

governador. É difícil saber o que mais havia por detrás disso, além das disputas políticas 

que ocorriam por causa dos acontecimentos provocados pelo Tenentismo no Pará.  Eram 

tempos de convulsão social. Eurico Valle, sucessor de Bentes pelo PRF, sufocou ataques 

dos rebeldes no Pará, quando os liberais dissidentes e os tenentes se lançaram contra o 

governo de Washington Luís, mas após a vitória nacional das forças aliancistas, não pode 

resistir e entregou o poder. Quem esperava que este fato provocasse total renovação politica 

no Pará, retirando do cenário os políticos pertencentes às oligarquias da Primeira 

República, decepcionou-se. Os ―carcomidos‖, como foram alcunhados os pertencentes ao 

antigo regime, logo aderiram ao golpe de 1930. Assim, políticos do PRF, como Camilo 

                                                                 
578

 SARGES, 2002, p. 23. 
579

 Um capitulo sobre o governo do sr. Dionysio Bentes. Correio da Manhã. 4 de setembro de 1927. p. 2.  
580

 A verdade quanto ao Pará. O Paiz. 5 e 6 set. 1927. p. 3. 
581

 Desfazendo acusações infundadas. O Paiz. 15 set. 1927. p. 4. 



 
 

236 
 

Salgado, Amazonas de Figueiredo, Miguel Pernambuco Filho, Antônio Facíola, Apolinário 

Moreira, travestiram-se de ―revolucionários‖582. 

Após as gestões do coronel Landry Sales Gonçalves e duas juntas governativas, o 

tenente Magalhães Barata assumiu a Interventoria do estado, em novembro de 1930. Barata 

era oficial da cavalaria quando a situação politica em Belém se virou contra Antônio 

Lemos. Ele estava à frente do pelotão designado para dar proteção ao prédio da Província 

do Pará, jornal de Antônio Lemos ameaçado de incêndio por populares e pelos partidários 

de Lauro Sodré. Para dar tempo para os revoltosos consumarem o incêndio, Barata teria 

feito um percurso longo e desnecessário583. Esta denúncia foi feita somente em 1934 pela 

Folha do Norte, a mesma que apoiava Lauro Sodré contra Antônio Lemos. No momento 

desta denúncia, já havia iniciado a rivalidade que se acirraria durante os anos ―40‖ entre 

Paulo Maranhão, proprietário da Folha do Norte, e Magalhães Barata. Não se pode ignorar, 

porém, que Barata era afilhado de Lauro Sodré, sendo possível que ele tenha, realmente, 

tomado o partido do padrinho contra Antônio Lemos.  

Após assumir a Interventoria no Pará, Magalhães Barata tomou várias medidas de 

cunho populista, tendo por isso sido, assim como Getúlio Vargas, alcunhado como ―pai dos 

pobres‖. Entre as principais medidas de Magalhães Barata estiveram à redução de 15 a 30% 

no valor do aluguel de quem pagava até 300 mil réis. Além disso, ele abriu as portas do 

palácio do governo para audiências públicas, instalação do governo itinerante pelo interior 

do estado e o controle da imprensa. Barata, também, determinou o controle do governo 

sobre a indústria extrativista, principalmente sobre os castanhais.  Alegando que estas áreas 

estavam nas mãos das oligarquias, ele determinou que as áreas dos castanhais passassem 

para a administração do Estado e seus contratos de compra fossem revistos. Os ex-

governadores Souza Castro, Dionísio Bentes e Eurico Valle não saíram incólumes: seus 

bens foram bloqueados, sob a alegação de uso indevido de verbas oficiais584.   

Nessa suposta moralização do serviço público, Magalhães Barata, também, 

determinou a rescisão do contrato de concessão, assinado durante o período do governo 

Antônio Lemos, entre Francisco Bolonha e a Intendência.  Bolonha perdeu a concessão do 
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Mercado Municipal585. Por ter sido rompido o contrato abruptamente, sem qualquer aviso 

prévio, após 24 anos de concessão, Francisco Bolonha ensaiou uma desavença com 

Magalhães Barata, mas logo em seguida se aproximou deste interventor, estabelecendo uma 

boa relação politica.  Em 1932, visando solucionar o problema de abastecimento de água 

em Belém, Magalhães Barata incumbiu Bolonha de vistoriar o Reservatório Paes de 

Carvalho, montado por este engenheiro nos primeiros anos do século XX, mas que, como 

vimos, nunca funcionou a contento586. Como Francisco Bolonha era tecnicamente 

preparado para expedir laudos sobre construções, Barata recorria a ele, sempre que 

precisava responder publicamente por possíveis erros nas obras que ele autorizara ou que o 

estado estava executando. Bolonha era, como ele mesmo declarara, o ―língua técnica‖ de 

Magalhães Barata. Em 1934, o estado pagou a Bolonha uma indenização de seiscentos 

contos pela rescisão precoce do contrato do Mercado Municipal587. Além disso, Barata o 

nomeou diretor da Escola de Engenharia do Pará588. Segundo notícia no jornal Diário de 

Noticias, Magalhães Barata teria sido o fundador desta escola589, oficializada no dia 12 de 

junho de 1931, depois de ter sido reconhecida pelo estado como de utilidade pública em 

maio do mesmo ano590. 

Antes da fundação da Escola de Engenharia do Pará havia sido fundado em 1886, o 

Clube de Engenharia do Pará.  A convocatória para a assembleia de fundação deste clube 

foi publicada no dia 1 de maio591 e a reunião realizou-se no dia seguinte. Além de 

engenheiros, participaram membros de vários segmentos da sociedade paraense, 

comerciantes, industriais, deputados e artistas. A reunião foi presidida por José Agostinho 

dos Reis592 e no mesmo dia houve a posse da diretoria composta por: Presidente: Manoel 

Odorico Nina Ribeiro; Vice-presidente: Joaquim de Oliveira Campos; 1° secretário: Justino 
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da Silva Franca; 2° secretário: Bezerril Fontenelle; Tesoureiro: Jorge Summer; 

Bibliotecário: Theodósio Calandrini Chermont593.  

Quatro teses foram apresentadas pelo Clube: calçamento, higiene, edificação e 

orçamentos. O objetivo de cada item foi assim definido: 

 

Calçamento: leva-lo o melhor e mais econômico par a cidade de Belém, 

atendendo as condições de higiene, clima, etc.etc. 

Higiene: Qual o sistema de saneamento da capital, tendo principalmente em vista 

o escoamento e descoamento dos pântanos e sistema de esgotos das águas 

servidas e matérias fecais.  

Edificação: qual o melhor sistema de edificação quanto a higiene, economia, 

comodidade e beleza tanto das habitações particulares, como dos edifícios 

públicos, hospitais, etc, etc. 

                                           Orçamentos: estudo sobre preços simples e compostos
594

. 

 

 

O Clube de Engenharia, além de congregar engenheiros, industriais e empreiteiros, 

acolhia qualquer pessoa que tivesse alguma ligação com trabalhos referentes a construções. 

As teses pensadas eram condizentes com as preocupações do período e foram postas em 

prática no final do século XIX e primeira década do XX.   Com exceção do item 

‗economia‘, ponto mais criticado pela intendência, sob a alegação de que, tentando 

economizar alguns réis, os proprietários construíam aberrações arquitetônicas, assim como 

a intendência foi muito criticada por esbanjar. Segundo Francisco Bolonha, o lema de 

Antônio Lemos era: ―Não é possível realizar obras extraordinárias contando apenas com 

recursos ordinários; isto só poderia ser conseguido por milagre de santos, em cujo número 

não penso achar-me595‖.  

Após um tempo desativado, o Clube de Engenharia foi refundado em 1919, em uma 

solenidade presidida por Lauro Sodré na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará. 

Entre os fundadores deste novo clube estavam os engenheiros Henrique Santa Rosa, 

Raimundo Tavares, João Palma Muniz, Domingos Acatauassú Nunes e Amyntas Lemos596. 

O estatuto deste Clube definia que sua finalidade era ―o estudo de tudo quanto disser 

respeito à engenharia e à indústria, empregando os meios ao seu alcance em prol da 
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prosperidade e coesão das duas classes; engenheiros e industriais597‖. Na definição do 

Clube, estava claro que ele era, assim como o Clube de Engenharia de 1886, uma 

associação com o fim de congregar pessoas ligadas a diversos ramos da construção, ou seja, 

um clube de engenharia, não de engenheiros598. O estatuto do Clube definia, também, que 

seriam promovidas ações visando à regulamentação profissional dos engenheiros, para que 

fosse assegurado a estes ―o exercício privativo da profissão nos cargos públicos, na 

organização dos projetos apresentados ao poder público, nos processos de divisão de terras, 

nas vistorias, etc.599‖.  

Francisco Oliveira considera que três entidades profissionais foram fundamentais para 

a organização das profissões tecnológicas no final do século XIX e nas primeiras décadas 

do XX – o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, o Instituto de Engenharia de São Paulo 

e o Instituto de Arquitetos do Brasil. Mas outras associações contribuíram para o processo 

de regulamentação destas profissões. Entre essas associações, merecem destaque, o Clube 

de Engenharia do Pará (1919), o Clube de Engenharia de Pernambuco (1919), o Instituto de 

Engenharia do Paraná (1926), a Sociedade de Engenheiros do Rio Grande do Sul (1930), a 

Sociedade Mineira de Engenheiros (1931) e o Clube de Engenheiros de Juiz de Fora 

(1933). Além destas, houve Associação de Antigos Alunos da Politécnica (1932), formada 

por ex-alunos da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, a mais antiga do gênero600. 

A maioria dos engenheiros envolvidos na fundação do Clube de Engenharia de 

1919 estaria envolvida na fundação da Escola de Engenharia do Pará, em 1931. Esta 

Escola fora gestada por um ano. Primeiro os organizadores do projeto geraram a demanda 

organizando um curso, batizado de ―Visconde de Mauá‖, para preparar os candidatos à 

matrícula. Com a demanda gerada, aproveitaram o momento oportuno, pois o interventor 

Magalhães Barata apoiava a iniciativa do grupo de engenheiros que estavam organizando a 

Escola Livre de Engenharia do Pará601. Na solenidade de fundação formou-se uma 
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comissão organizadora, composta pelos engenheiros: Pedro Bezerra, Domingos Acatauassú 

Nunes, Domingos Maués, Antônio Menezes, Innocencio Bentes, Henrique Santa Rosa, 

Raymundo Vianna, João Dias da Silva, Enéas de Vasconcellos Queiroz, Bertino de 

Miranda Lima, Enéas Calandrini Pinheiro, Paulo Eleuthério e Manuel Lobato602. Além 

destes engenheiros, na convocatória para a reunião constavam os nomes dos engenheiros: 

Francisco Bolonha, Amynthas de Lemos, Antônio Sampaio, Victor Maria da Silva, 

Candido Santos, Octavio Gordilho de Castro, Vicente Maués, Philinésio de Carvalho, 

Waldir Acatauassú, Claudio Chaves, Francisco Coutinho, Antônio Ferreira Celso, Sulpicio 

Cordovil, Octavio Pinto, Guilherme Paiva, Alberto Costa, Gomes Parente, Edgar Pombo 

Guamá, Ignácio de Oliveira, Mário Parijós. E os engenheiros agrônomos Leopoldo Pena 

Teixeira, Frederico Murtinho Braga. Constavam ainda os nomes dos arquitetos José Sidrim, 

Josué Amaral, J.A. Menezes e dos professores José Coutinho de Oliveira, Raymundo 

Filippe de Souza e Amaral Brasil603.  

A Escola de Engenharia do Pará foi fundada em um contexto de transformação da 

visão sobre a profissão do engenheiro. As pesquisas de Helena Crivellari apontam que na 

década de 1930 a engenharia passou a ser concebida como a ciência aplicada aos problemas 

concretos, objetivando soluções. Esta mudança de concepção resultaria na divisão do 

trabalho do engenheiro e no surgimento progressivo das novas especialidades, provocando 

                                                                                                                                                                                                      
tendo sido publicado no Diário Oficial da União em 30 de maio de 1941.  A Escola de Engenharia do Pará  
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o rompimento com a visão mítica do engenheiro-expert universal604. Na década de 1930 é 

regulamentada a profissão de engenheiro, arquiteto e agrimensor, por meio do Decreto 

Federal n° 23.569 de 1933. Este decreto compartimenta o exercício da engenharia nas 

seguintes especialidades: civil, industrial; mecânico, eletricista, de minas e agrimensor e, 

ainda, arquiteto, agrônomo e geógrafo.  

Neste momento, a área central da cidade de Belém passava pelo processo de 

consolidação da ocupação que se iniciou na década de 1910. A Avenida 15 Agosto, que 

funcionava como um vetor de onde partia a expansão da cidade, estava sendo alinhada. As 

pesquisas de Janete Oliveira apontam que, também, eram ―doados os terrenos que a 

margeavam, com a condição de neles serem construídos prédios de boa apresentação. Os 

objetivos das doações [eram] incentivar a urbanização e favorecer uma provável 

verticalização605‖. O Café Brasil foi um destes prédios construídos na década de 1930. 

Localizado na Avenida 15 de Agosto, esquina com a Paes de Carvalho, construído em 

concreto armado, este prédio fora originalmente projetado para abrigar salas comerciais, 

salão de jogos e de festas. Seria apenas mais um dos prédios que estavam sendo erguidos 

nesta avenida durante a década de 1930, se não fosse a polêmica que se instaurou em torno 

da sua construção.  

O diretor da Secretaria de Obras Públicas Municipais, engenheiro Domingos 

Acatauassú Nunes, recebera uma denuncia anônima que colocava sob suspeita as condições 

de estabilidade do prédio do Café Brasil606. Por conta desta denúncia, fora determinado por 

esta Secretaria a formação de uma comissão composta pelos engenheiros Hilton Jesus 

Gadret, Claudio Chaves e Francisco Coutinho para constatar as condições de segurança do 

prédio607. Esta comissão emitiu um laudo com a seguinte conclusão: ―está o piso do prédio 

em: parcas condições de estabilidade, uma vez que os materiais estão trabalhando a cargas 

muito superiores às de segurança. O calculo assim o decidiu e outra não poderia ser a nossa 

conclusão608‖. O projeto deste prédio fora feito pelo então estudante de arquitetura José 
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Rodrigues Pereira, conhecido na cidade como Zumbinha Filho. Contudo, sua construção 

estava sendo executada pelo prático Adriano Martins, sem a fiscalização de um engenheiro 

diplomado. Justamente por isso, o diretor de Obras Públicas Municipal, Domingos 

Acatauassú Nunes, decidira fazer uma verificação prática, já que considerava a 

possibilidade de o seu construtor, involuntariamente, ter fornecido dados falsos para os 

cálculos, por ser leigo em teoria609.   

Como Hilton Gadret fora o engenheiro que coordenara os serviços da comissão 

pericial, a prefeitura o convidou para presenciar a prova prática, convite que ele recusou 

sob a seguinte alegação: ―Aquele laudo concluiu, como acima ficou dito, pela precariedade 

das condições técnicas, a luz da teoria, da estrutura examinada. Qualquer verificação 

prática, seja qual for o resultado, não virá destruir aquelas conclusões610‖. O engenheiro 

Gadret afirmou em sua resposta que Adriano Martins, o prático em questão, ousava 

―competir com engenheiros diplomados nas construções de responsabilidade611‖. Por isso, 

Martins publicou um longo artigo, supostamente escrito por ele, onde teorizava 

amplamente sobre a técnica do concreto armado. No artigo, ele também questionou o 

porquê de Gadret declinar o convite da prefeitura para presenciar o teste de prova, já que:  

 

O regulamento das obras de cimento armado decretado pelo departamento de 

pontes e calçadas do governo francês, no seu art. 10° os cálculos de resistência 

dos materiais empregados nas construções de cimento armado deverão ser feitos 

segundo os métodos científicos e apoiados sobre dados práticos e 

experimentais
612

.  

 

Francisco Bolonha entrou na polêmica quando, após o artigo de Adriano Martins, o 

dono do Café Brasil, Abílio Augusto de Oliveira, publicou um artigo impondo condições 

para permitir a realização do teste de prova de resistência. Uma delas era que o engenheiro 

Bolonha fosse o seu representante técnico. Abílio de Oliveira impôs, também, que o teste 

fosse realizado segundo as regras técnicas definidas por este engenheiro613. O artigo de 

Abílio de Oliveira contém uma longa carta de Francisco Bolonha, onde este engenheiro 
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esclarece que após Abílio ter procurado o interventor Magalhães Barata para falar sobre o 

laudo de Gadret, que condenava a obra do Café Brasil, Magalhães Barata teria convocado 

Bolonha para pedir uma solução técnica que evitasse a demolição da obra. Na ocasião, 

Bolonha teria afirmado que só uma carga de prova poderia comprovar a estabilidade do 

prédio e que ―em todos os países adiantados, em que se usa em larga escala o processo da 

construção do cimento armado, essa carga de prova prevista antes da obra ser entregue ao 

serviço prático, não é facultativa, mas sim compulsória614‖.  

Nesta ocasião, Magalhães Barata teria determinado que Francisco Bolonha guiasse 

Abílio de Oliveira na escrita da petição para que se fizesse a experiência de carga de prova. 

Nesta carta, a exemplo do que fizera no caso da importação de cimento, tratado no primeiro 

capitulo, Bolonha admitira que ele orientara a escrita dos artigos publicados por Adriano 

Martins e por Abílio Oliveira. Ou seja, os artigos foram escritos por ele e publicados em 

nome do prático e do proprietário do Café Brasil. Depois disso, seguiu-se longa batalha 

retórica e teórica nos jornais da cidade, entre Francisco Bolonha, Acatauassú Nunes e 

outros engenheiros locais. De tudo acusaram um ao outro (imperícia, desconhecimento da 

técnica do concreto armado, arrogância, oportunismo, etc.). Mas estes pontos se destacam 

no debate travado entre eles: a legalização da profissão de engenheiro, o combate ao 

serviço do prático, as incertezas que existiam em torno de uma técnica que só viria a se 

consolidar no Brasil na década de 1940. Tangencialmente, tratou-se da legalização da 

Escola de Engenharia do Pará, tornando perceptível nas argumentações certa disputa por 

espaço profissional. 

Francisco Bolonha fizera algumas exigências para aceitar participar da experiência 

de carga de prova. A primeira delas foi:  

 

A comissão de vistoria terá todo os seus membros componentes ENGENHEIROS 

CIVIS ou arquitetos comprovados por títulos de Escolas superiores nacionais ou 

revalidados de escolas estrangeiras de acordo com os parágrafos b e A a G  dos 

artigos 26 e 30 do decreto de n° 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula a 

profissão de engenheiro no país
615

 (Grifo do autor).  
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Mas ao mesmo tempo em que Francisco Bolonha fazia exigências fundamentadas 

na lei, ele defendia o direito dos práticos exercerem a sua profissão sem serem perseguidos 

pelos engenheiros diplomados. Para sustentar sua posição, Bolonha acusava a Comissão 

Técnica da Prefeitura de exibicionismos por expedir um laudo técnico sobre o Café Brasil 

com várias páginas de cálculos teóricos, contendo, como disse ele, ―algarismos e símbolos 

matemáthicos que só podem ser compreendidos pelos técnicos diplomados616‖.  Afirmava 

ainda que a sua proposta para a execução do teste de prova era empírica, mas dava o 

resultado perfeito, pois ele era da mesma opinião que o construtor leigo do prédio do Café 

Brasil de ―que muito mais pode a prática sem a teoria, do que a teoria sem a prática617‖. 

Mais ainda, Bolonha afirmava que:  

 

Os cálculos teóricos, exibidos no laudo pericial da Comissão da 1° Vistoria, como 

o parecer do Diretor de Obras Municipais, sem o recurso da prática, nunca se 

chegaria a construir uma obra como a do Café ‗Brasil‘ que está obedecendo todos 

os preceitos da arte da arquitetura, aplicados por um curandeiro ou charlatão da 

mesma arte
618

.  

 

Quando Bolonha referiu-se ao curandeirismo e ao charlatanismo, não era ao prático 

Adriano Martins que ele visava atingir, mas ao estudante da Escola de Engenharia do Pará, 

Zumbinha Filho, que havia projetado o prédio sem possuir diploma. A estas declarações de 

Francisco Bolonha, Acatauassú Nunes reagiu apontando vários supostos equívocos técnicos 

constantes na petição enviada pelo proprietário Abílio Augusto de Oliveira, para a 

Secretaria de Obras, petição que havia sido orientanda por Francisco Bolonha. Em sua 

análise, Acatauassú Nunes atacou Francisco Bolonha, afirmando que:  

 

Tem causado péssima impressão na classe dos engenheiros e da opinião pública 

em geral a atitude do Dr. Bolonha, exaltando o empirismo, contra o valor dos 

conhecimentos científicos, fornecendo argumentos, ainda que falhos, aos leigos, 

contra a classe de profissionais diplomados, da qual faz parte a contra gosto, 

como parece, e atacando alguns individualmente
619

.  
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E quando a disputa em torno do Café Brasil acirrou-se, Acatauassú Nunes condenou 

a obra do prédio. Seu laudo determinava:  

De tudo quanto fica acima exposto resulta que a Prefeitura Municipal Belém, 

reconhecendo pelos cálculos da Diretoria de Obras da Comissão de Vistoria, que 

os pisos de concreto armado do Prédio do ―Café Brasil‖ em construção a Avenida 

15 de Agosto não estão em condições technicas de estabilidade  aceitáveis e a 

vista da recusa do proprietário do dito prédio a conselho do seu representante 

técnico  com relação a carga de prova estabelecida por aquela Diretoria, deve 

exigir do seu proprietário, Abilio Augusto de Oliveira a apresentação, com 

urgência, de projeto e calculo para a melhoria das condições  de estabilidade dos 

ditos pisos
620

.  

 

Francisco Bolonha tentou algumas medidas para evitar a demolição do prédio do 

Café Brasil. Entre elas alegou que o prédio teria paredes internas de madeira e seria 

destinado à moradia, não ao comércio como determinava o projeto original. Neste caso, a 

carga que a estrutura teria que suportar não sofreria variação, como no caso de um salão de 

festas que estaria em algumas ocasiões lotado. Logo, não haveria perigo de 

desmoronamento. E ao laudo do Diretor da Secretaria de Obras Públicas Municipais, 

Bolonha respondeu publicando uma matéria com uma manchete imensa, em letras 

garrafais, que dizia:  

 

CAFÉ ‗BRASIL‘. EM COMO FICA PROVADO QUE SEU PREDIO 

PREENCHE EM EXCESSO AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE 

EXIGIDAS PELA TÉCNICA SÃ. As laudas e mais laudas de papel cheias de 

cálculos theoricos, exibicionistas, tumultuários e apocalípticos (pour épater les 

ignorants) resultam baldados e não conseguem a victoria na pendencia em foco.  

Desta vez o empirismo indefectivel e bem aplicado por um leigo, não diplomado, 

derrota fragorosamente a defectível teoria mal interpretada e mal aplicada por 

alguns técnicos diplomados e caprichosos.  

Em ata oficial apresentada ao exmo. Snr Prefeito Municipal em data de 30 de 

junho o engenheiro diretor de obras municipais desmente por completo as 

conclusões deste departamento e o laudo da comissão de vistoria, principalmente, 

ao tocante a ausência das condições de estabilidade dos pisos.  

A RAZÃO VENCE O DESPEITO.  

CARTA ABERTA
621

. 
 

Francisco Bolonha, propositalmente, interpretou de forma equivocada nos jornais a 

declaração do engenheiro Acatauassú Nunes. O sensacionalismo e a defesa do empirismo 

                                                                 
620

 O prédio do Café ‗Brasil‘ não preenche as condições de estabilidade exigidas pela technica. O Estado do 

Pará. 28 jun. 1938.  
621

 O Estado do Pará. 7 jul. 1934.  



 
 

246 
 

no artigo de Bolonha limitaram-se à manchete. No corpo do artigo, Francisco Bolonha 

demonstrou, também, com cálculos que havia contradições na argumentação de Acatauassú 

Nunes. Um dos pontos que compunham o cerne de toda esta disputa, como dito, era a 

legalização da profissão de engenheiro, que trazia em seu bojo o combate ao exercício da 

profissão pelos práticos. O decreto Federal n° 23.569 de 1933, compartimentava a 

engenharia, diminuindo o espaço de atuação destes profissionais, acirrando a competição 

entre eles.  

Acatauassú Nunes, em determinado momento, esclarece a Francisco Bolonha que a 

sua insinuação de que a Comissão de Vistoria nomeada pela prefeitura não possuía 

idoneidade técnica era absurda, pois, assim como Bolonha, todos os membros desta 

comissão eram engenheiros diplomados por Escolas de Engenharia reconhecidas ou, 

tiveram seus títulos revalidados. Portanto, em seu entendimento, todos estariam legalmente 

habilitados ao exercício da profissão, como determinava o decreto Federal n° 23.569 de 

1933622.  Assim como, em contra-partida, Francisco Bolonha argumentara com Zumbinha 

Filho, estudante da Escola de Engenharia do Pará, que fizera o projeto do Café Brasil, sobre 

sua competência para exercer a profissão. Bolonha arrematou o seu questionamento 

dizendo: ―(...) eu não posso acreditar e não acredito é em sua competência OFICIAL, pelo 

menos enquanto a nossa Escola de Engenharia não estiver oficializada e comparada às 

demais escolas do país623‖. (grifo do autor) 

Penso que neste momento os engenheiros passaram a estabelecer, além da 

competição intra-específica, a competição interespecífica. Pois, quanto maior o número de 

indivíduos em uma comunidade, maior a competição entre eles e a competição 

interespecífica favorece a diminuição do número de indivíduos. Neste momento acirrou-se 

em Belém o combate ao costume de os práticos assumirem as construções de prédios, sem a 

supervisão de um engenheiro, instalou-se um embate entre a prática e a teoria. Quanto 

menor fosse o número de práticos exercendo a função de engenheiro, mais trabalhos 

haveria para os diplomados. Pois, agora que havia uma Escola de Engenharia na cidade, a 

oferta desta mão de obra tendia a aumentar. Além disso, com a agravação da crise 

econômica e a consequente diminuição das obras públicas, os engenheiros se viam 
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ameaçados pela mão de obra mais barata dos práticos. Neste novo contexto, quando a 

modernização incentivada pelo poder público ressurgia, era natural que houvesse 

competição por obras.  

Na defesa da classe dos engenheiros, Acatauassú Nunes, em um de seus artigos, 

afirmou que: ―os construtores empíricos põem as obras em risco de desmoronamento por 

falta das boas condições de estabilidade ou desperdiçam materiais dando prejuízos 

econômicos624‖.  Mas o combate aos práticos não era uma questão nova. No relatório de 

intendência de 1906, falando-se sobre o surgimento de um ―sistema racional e elegante de 

edificação‖, registrou-se o seguinte: ―O auspicioso movimento deve-se em parte a alguns 

arquitetos, há poucos anos em concorrência com os rotineiros mestres-d‘obras, quase 

analfabetos625‖. Jussara Derenji afirma que Felinto Santoro, engenheiro italiano chegado a 

Belém em 1899, teria sugerido à intendência em 1903 a criação de uma inspetoria de 

construções. Deveria ser exigido para o profissional que ocuparia o cargo de titular desta 

inspetoria: o diploma de engenharia, seis anos de prática na profissão, comprovação de 

obras construídas e aptidão para a arquitetura. Tais características eram a descrição 

profissional do próprio Santoro e não a toa ele foi o único candidato ao cargo. A partir de 

então, passariam a exigir dos mestres leigos um certificado de conhecimento técnico, 

expedido pela intendência. Os engenheiros e construtores, além de contratarem estes 

práticos certificados pela intendência, utilizavam mão de obra estrangeira, em geral italiana, 

de decoradores e operários especializados626. O prático do Café Brasil, era um destes 

estrangeiros. Francisco Bolonha criticando o embargo desta obra pela Secretaria de Obras 

Públicas deixou registrado:  

 

não podemos deixar de comentar a ação entorpecente da diretoria de  obras 

municipais, que não poderá nunca censurar um estrangeiro qualquer, que cavando 

a vida entre nós e aqui conseguindo acumular pecúnia, vá emprega-la fora daqui, 

em qualquer parte, sendo por isso acoimado de mal amigo do Brasil;  nada disto, 

ele vai procurar um meio menos difícil onde possa aplicar o que ganhou entre 

nós, aqui onde não o pode fazer, por causa das exigências draconianas da Diretora 
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de Obras Municipais, que em vez  de facilitar  o desenvolvimento e o progresso 

da cidade, só procura empecer a obra de seus governantes supremos
627

.  

 

No contexto nacional, desde o final da década de 1920 já havia um movimento em 

prol da regulamentação do engenheiro, combatendo a ação do prático. A Sociedade 

Brasileira de Engenheiros foi fundada em 16 de maio de 1929, destacando-se na etapa final 

da luta pela regulamentação da profissão628. Embora desde o início do regime republicano 

os práticos fizessem pressão para que fosse mantida a liberdade do exercício da profissão. 

Referente a isto, a constituição de 1891 traz o seguinte texto:  

 

Art. 72 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no país 

a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

§ 24 - É garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual e 

industrial
629

.  

 

Inúmeras foram as controvérsias surgidas em torno deste texto. Se por um lado os 

positivistas e os ―práticos‖ não diplomados o interpretavam como a autorização para a 

prática de qualquer forma de trabalho, sem condições restritivas. Por outro lado, os 

defensores do controle das profissões liberais entendiam que ―a norma, ainda que garantisse 

a todos a liberdade para o trabalho, não anulava as conquistas anteriores relativas ao 

processo de regulamentação que estava em curso630‖. Para Oliveira, a generalidade do texto 

da constituição fora uma maneira de adiar o enfrentamento em torno da legalização da 

profissão. A contenda em torno deste artigo chegaria ao fim somente em 1912, com um 

acordo do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo que a liberdade consagrada no 

parágrafo 24, do artigo 72 da Constituição de 1891, seria condicionada à habilitação 

profissional, comprovada por diploma de curso superior, para o exercício das profissões 

técnicas e científicas631. Na prática, a fiscalização não Pôde coibir a atuação dos práticos 

nas construções.  
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Na década de 1930, com o golpe que levou Getúlio Vargas ao poder e criou as 

condições para a emergência de novas forças políticas no cenário nacional, o processo de 

regulamentação das profissões liberais ganhou força, sendo criadas as primeiras leis 

voltadas para o controle do exercício profissional. O Decreto nº 23.569/33, regulando o 

exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e agrimensor, foi fruto dos esforços das 

entidades de classe, visando aprovar a regulamentação das profissões e da política 

intervencionista do governo Vargas632. 

Borba afirma que ―o aprimoramento do ensino técnico da arquitetura e da engenharia 

e a crescente complexidade técnica destas profissões trouxeram a necessidade da 

habilitação, isto é, a comprovação oficial de ser o indivíduo capaz de exercê-la633.‖ Mas 

esta regulamentação, segundo Oliveira, teria como objetivo principal a garantia de 

―exclusividade do exercício da arquitetura e da engenharia aos diplomados pelas faculdades 

ou escolas credenciadas, pondo fim ao modelo de aprendizado empírico do ‗engenheiro-

prático‘ ou ‗arquiteto-prático‘ da era pré-acadêmica634‖.  

Ainda tratando do caso do Café Brasil, outra questão a ser considerada eram os 

interesses do interventor Magalhães Barata sobre a modernização da Avenida 15 de 

Agosto. Minha hipótese é de que Francisco Bolonha, quando construía argumentos a favor 

dos práticos, não estava pondo-se contra a classe dos engenheiros, mas, na verdade, pondo-

se a favor do interventor. Bolonha mostrara-se abertamente solidário ao poder público, no 

caso do embargo da obra do Café Brasil:  

 

De um lado os poderes supremos do Estado, Interventoria e Prefeitura Municipal, 

facilitando por todos os modos e meios a aplicação do numerário estrangeiro 

entre nós, concedendo terrenos gratuitos para a edificação das mais modernas 

artérias urbanas, outorgando dispensa de impostos prediais e outras tributações 

durante prazos muito dilatados e favorecendo ainda de outras maneiras aqueles 

estrangeiros ou nacionais que resolvem aqui empregar os seus capitais com o 

generoso incentivo da sua proteção; de outro lado a Diretoria de Obras 

Municipais, dependência direta da ação dos poderes supremos, criando 

dificuldades mesquinhas, inspirada não se pode dizer por que sentimentos, ás 

realizações materiais que vem ocorrendo para o urbanismo da nossa capital, 

aformoseando-a e dotando-a de verdadeiros monumentos arquitetônicos, como se 
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está vendo; e porque? Somente porque o construtor deste monumento é um artista 

prático e não um artista diplomado
635

. 

 

Francisco Bolonha arremata a sua crítica perguntando: ―quais são os grandes 

monumentos da cidade, quer sejam sacros, quer sejam laicais, construídos por técnicos 

diplomados? Quem puder que responda636‖. Evidentemente, Bolonha poderia citar uma 

série de edifícios construídos por técnicos diplomados, mas para defender os interesses da 

interventoria, ele construiu sua argumentação fazendo referência ao período da colonização, 

quando muitos prédios eram construídos sob a coordenação de padres estrangeiros dotados 

de conhecimento de arte e arquitetura, aplicando-os nos prédios das suas Ordens 

Religiosas637.  

Após a longa ressaca provocada pelo declínio da economia da borracha e anos de 

lamentos e de dívidas deixadas pelos empréstimos feitos neste período, a década de 1930 

parecia trazer um novo bafejo de modernização à cidade, novamente promovida por 

particulares. Condenar o prédio do Café Brasil não interessava ao interventor que 

anunciava a inauguração dos novos prédios da Avenida 15 de Agosto como obras da 

Revolução, como na ocasião da construção do edifício O Vesúvio, meses antes do inicio da 

polêmica do Café Brasil: ―A Avenida Quinze de Agosto, artéria central da cidade, somente 

agora, com o incentivo do governo municipal está tendo prédios dignos do progresso que o 

governo revolucionário está imprimindo em nossa capital638‖. Com minha hipótese 

corrobora a nomeação de Francisco Bolonha, por Magalhães Barata, a diretor da Escola de 

Engenharia do Pará, cerca de três meses após toda a contenda do Café Brasil639. Que 

Bolonha tinha competência para ocupar tal cargo, ninguém duvida, mas muitos outros 

também a tinham. É possível que tenha sido esta a forma que Barata encontrou de 

agradecer ao seu apoio. 
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Os artigos que tratavam da estabilidade do Café Brasil, traziam outras questões em 

seu bojo. Muitas dúvidas se impunham em torno das técnicas construtivas do concreto 

armado. Dentre outras questões, Francisco Bolonha afirmava que o melhor material para a 

prática de prova nesta técnica construtiva eram os tijolos em argila. Acatauassú Nunes 

afirmava que Francisco Bolonha estava equivocado, pois o melhor material a ser utilizado 

seria a areia, ―conforme o Regulamento alemão sobre construção de cimento armado640‖. E 

afirmava, ainda, que as gravuras que ilustravam a petição de Abílio de Oliveira e Adriano 

Martins, orientada e redigida por Francisco Bolonha, eram reproduções de catálogos de 

fornecedores deste engenheiro, afirmando que a prova de resistência de materiais proposta 

por Bolonha estaria ultrapassada, pois agora este tipo de teste era feito de forma 

mecanizada. Francisco Bolonha defendia-se alegando que não havia erro, apenas 

orientações teóricas diferentes, pois ele teria se orientado pelo código de obras de cimento 

armado do departamento de pontes e calçadas da França, enquanto Acatauassú Nunes 

orientara-se pelo regulamento prussiano641.  

Apesar de o concreto armado ser o sistema construtivo mais utilizado atualmente no 

Brasil, introduzido no país no início do século XX por filiais de firmas estrangeiras aqui 

estabelecidas, a década de 1930 foi um período crítico para a instalação desta tecnologia. A 

técnica do concreto armado estabilizou-se no Brasil somente na década de 1940, quando já 

integrava os currículos das escolas de engenharia e arquitetura e estava regulamentado 

pelas atribuições profissionais do sistema CONFEA-CREAs. Nesta década, como disse 

Roberto dos Santos, o concreto ―estava literalmente nas ruas, aplicado em edificações de 

natureza variada, seja nas obras da arquitetura do Movimento Moderno - MM, seja nas 

chamadas ‗obras de arte‘ da engenharia, ou ainda em ‗inexpressivas‘ edificações de caráter 

comum642‖. 

Penso que ao estabelecerem uma disputa em torno de uma técnica ainda em 

consolidação no Brasil, tendo como objetivo esclarecer quem melhor a dominava, 

Francisco Bolonha e Acatauassú Nunes, enquanto sujeitos pertencentes a uma mesma 
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classe643, não estavam apenas competindo por espaço de atuação. Ambos utilizaram os 

jornais locais como um espaço privilegiado para a construção e afirmação de suas 

identidades sociais e individuais, enquanto profissionais interessados na estruturação de 

uma nova ordem urbana. Ao que parece, Francisco Bolonha e seus pares buscaram 

decodificar seus saberes urbanísticos para a sociedade em que viveram, procurando 

conquistar ou ampliar o poder simbólico que já possuíam.  

Os jornais locais foram utilizados por Bolonha e seus pares como campo de força, 

definido por Bourdieu como espaços que legitimam disputas entre indivíduos que 

compartilham interesses, valores e códigos. Havia nesta disputa o interesse na conquista do 

poder de fato, mas havia, também, disputa pela consolidação de poder simbólico. E a luta 

pelo poder simbólico é na verdade a busca pelo fazer crer, processando-se por meio dos 

embates de ideias, resultando em aumento de capital simbólico644. Para Bourdieu, possuir a 

capacidade de fazer crer corresponderia a conseguir com as palavras, aquilo que pode ser 

obtido, também, pela força645.  

 Francisco Bolonha estava reconquistado na década de 1930 o poder e a influência 

politica que havia perdido com a queda de Antônio Lemos. Todo este embate de ideias 

propiciou a sua volta à cena politica no Pará pelas mãos de Magalhães Barata. Quando este 

interventor caiu em 1935, após Getúlio Vargas intervir na politica no estado do Pará, 

comunicando ao major Barata, após este ter se autoproclamado eleito, que o Tribunal 

Superior de Justiça Eleitoral determinara a intervenção no Pará, sendo o interventor 

nomeado o major Roberto Carneiro de Mendonça, Bolonha conseguiu manter-se acima das 

mudanças políticas locais. Em 29 do mês de abril, após a pacificação do estado, a 

Assembleia Constituinte paraense foi reaberta e elegeu, para o governo estadual, José 

Carneiro da Gama Malcher, e para o Senado, Abel Chermont e Abelardo Condurú, numa 

solução de compromisso entre as diversas forças políticas. Solução semelhante à 

encontrada na ocasião da queda politica de Antônio Lemos, quando Eneias Martins foi 

escolhido como candidato de conciliação entre os dois partidos, para assumir a presidência 

do Estado no quadriênio 1913-1917.   
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Nesta mudança de conjuntura, talvez mais experiente, Francisco Bolonha não foi 

posto à margem do processo político, como aconteceu no final do governo Antônio Lemos. 

Pelo contrário, Bolonha foi nomeado diretor de Obras Públicas do Estado do Pará em 

1936646. Talvez para isto tenha contribuído a sua proximidade a Abel Chermont e a 

Abelardo Condurú. Este último soltou uma nota falando contra Acatauassú Nunes no caso 

do Café Brasil, ocasião em que este diretor de Obras Públicas Municipal, declarou que 

Francisco Bolonha incitara Abelardo Condurú contra ele647. 

A Secretaria de Obras Públicas do Estado do Pará fora, por 31 anos (1897-1928), 

ciclicamente ocupada pelos engenheiros Henrique Santa Rosa, Victor Maria e Raimundo 

Viana. Eles se revezaram em três cargos: Inspetoria de águas, Repartição de Obras Públicas 

e Secretaria Estadual de Obras Públicas648.  Francisco Bolonha nunca havia ocupado o 

cargo de Diretor de Obras Públicas, mas no fim da sua carreira, o ocupou até a sua morte, 

em julho de 1938. Sua gestão foi curta e composta por muitas reformas. Do que se tem 

notícia, durante a sua gestão, em 15 de agosto de 1936, foi iniciada a obra do prédio do 

Asilo Pão de Santo Antônio.  O projeto de responsabilidade de Carlos Damasceno teve 

como engenheiro Francisco Bolonha.  A obra seria concluída oito anos mais tarde, em treze 

de junho de 1944. A demorada se deveu à falta de recursos, contando com várias doações 

para ser finalizada649. 

Nota-se que Francisco Bolonha iniciou sua vida profissional em Belém com uma 

imagem pública idônea. Depois de envolver-se no governo Antônio Lemos fora execrado, 

caindo no ostracismo político. Mas terminou a vida como o filho amado e respeitado. A 

memória que prevaleceu na cidade de Belém sobre Francisco Bolonha o descreve como o 

grande construtor, o marido amado e amante, o profissional exemplar. Para isto, talvez 

tenha contribuído o fato dele ser parte do grupo que estava no comando do poder no Pará 

no momento de sua morte. Outra questão a se considerar é que nos últimos anos de sua 

vida, a memória sobre os tempos de disputa entre lauristas e lemistas parecia ter sido 

suprimida da história da cidade.  
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Francisco Bolonha estava totalmente incluído nesta nova conjuntura, talvez de uma 

forma como nunca estivera antes. Em 1936 ele foi homenageado pela Escola de 

Engenharia do Pará (Figura 91 e 92). Anos após a sua morte, a turma de formandos de 

1945, homenageou Bolonha e outros engenheiros em reconhecimento à contribuição com 

esta instituição (Figura 93). Bolonha dirigiu esta instituição até o fim da sua vida recebendo 

ordenado, mas na construção de um personagem perfeito, por muito tempo acreditou-se na 

cidade que ele doava o seu salário a esta Escola650.  

 

Figura 91: Inauguração do busto de Francisco Bolonha na ocasião do quinto aniversário da 
Escola de Engenharia do Pará. 

Fonte: Jornal Vida Doméstica. Belém, 1936. 
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Figura 92: Francisco Bolonha (na primeira fila, terceiro da esquerda para a direita) e outros 

engenheiros (não identificados na matéria), na ocasião do quinto aniversário da Escola de 
Engenharia do Pará. 

 Fonte: Jornal Vida Doméstica. Belém, 1936. 
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Figura 93: Homenagem feita em 1945, pela turma de formandos, a Francisco Bolonha e a 
outros engenheiros considerados importantes para a construção da Escola de Engenharia do 

Pará. A imagem de Bolonha é a última (abaixo) da coluna à direita. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://fauufpa.org/2011/05/18/a-insignia-da-antiga-escola-de-engenharia-do-para/ 

 

 

Na historiografia amazônica, retirou-se de Francisco Bolonha a porção humana, 

falha, sujeita a emoções e a escolhas pessoais. O processo de seleção feito pela memória, 

consciente ou inconscientemente, indica que a memória é um elemento fundamental na luta 

das forças sociais pelo poder. Por isso, ―tornarem-se senhores da memória e do 

esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que 
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dominaram e dominam as sociedades históricas651‖. Cada sujeito que compõe uma história 

possui sua versão dos fatos tornando a verdade histórica algo tortuoso e controverso652.  

Francisco Bolonha participou ativamente do processo de urbanização da cidade de 

Belém desde a última década do século XIX.  Sua atuação fizera com que ele fosse amado 

ou odiado, dependendo do momento político pelo qual a cidade estava passando. No fim de 

sua vida, Bolonha estava institucionalizado e servindo aos propósitos da Ditadura Vargas. 

No momento da sua morte, como em qualquer elogio fúnebre, ele fora lembrado como o 

grande homem, perfeito em suas ações.  

Os lemistas, grupo que Francisco Bolonha integrava, foram redimidos pela história 

e pela historiografia local. Não esqueçamos que ―a memória histórica se constitui em uma 

das formas mais poderosas de dominação e hegemonia do poder653‖. Vista desta forma, a 

seleção da memória que irá ultrapassar os tempos, é na verdade, a seleção de uma parte da 

história que será contada para os descentes da humanidade, sufocando o direito das 

minorias sociais de construírem uma história que privilegie a sua memória coletiva e o seu 

direito de perpetuá-la. A disputa por esta seleção pode ser um modo de luta, entre os 

diversos sujeitos históricos que compõe a sociedade, na busca da afirmação de uma 

hegemonia política. A memória positiva e protetora, cultuada sobre Antônio Lemos e 

Francisco Bolonha em Belém, me leva a crer que os lemistas, embora tenham perdido a luta 

política para os lauristas em 1912, no fim desta história, venceram o embate pela memória.   
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Le GOFF, Jacques. Memória. Enciclopédia Einaldi. l. Memória-história. Edição portuguesa. Imprensa 

Nacional/ Casa da Moeda. 1984. P. 13.
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 Para compreender melhor esta questão, ver: LE GOFF, Jacques. A história nova. Tradução Eduardo 

Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins, 1993. 
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 FENELLON, Déa (org.). Muitas memórias, outras histórias. São Paulo: Olho d água, 2004. p. 6. 



 
 

258 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Antes de entrar nas considerações finais, quero responder ao questionamento que 

sempre é feito ao historiador que se dedica a escrever uma biografia: o que você está 

escrevendo é de fato uma biografia? Tendemos a querer entender o todo, mesmo que 

circunscrito a um espaço temporal e geográfico reduzido. Por isso, desconfiamos 

profundamente quando alguém pretende escrever a história de um período a partir de uma 

única vida. Já ―houve época em que se podia narrar à vida de um homem abstraindo-se de 

qualquer fato histórico654‖ ou ―que era possível relatar um fato histórico abstraindo-se de 

qualquer destino individual655‖. Atualmente, acredita-se poder compreender o contexto 

social em que determinado individuo viveu a partir de suas experiências.  

O que estou tentando dizer é que os sujeitos estão imersos nos problemas do seu 

tempo. E se, até mesmo a indiferença a estes problemas são indícios dos seus 

posicionamentos no mundo, então qualquer vida pode ser o fio condutor para o historiador 

compreender determinado processo histórico. Dito isto, afirmo que esta é uma biografia de 

Francisco Bolonha, teoricamente definida como ―biografia e contexto656‖. 

Por isso, em alguns momentos Francisco Bolonha desapareceu da narrativa, dando 

espaço para os que estavam tão envolvidos nos processos históricos e políticos que ele 

viveu, quanto ele. Entendo que enquanto escrevemos uma biografia, em parte da narrativa o 

biografado faz o papel de condutor do processo histórico, mas em outras estes processos 

correm como que em ―ponto morto‖. Ou seja, o nosso objeto de estudo continua sendo 

parte dos acontecimentos, mas nem tudo gira em torno dele, nem está sobre o seu controle, 

já que outros sujeitos surgem como agentes da história. Isto significa dizer que, o fato de a 

participação do biografado no processo histórico ser nosso objeto de interesse, não deve nos 

fazer fechar os olhos para o contexto que ele viveu e para a participação do grupo social em 

que ele está inserido ou a que ele se contrapõe. Hercules é uma lenda, nenhum sujeito é 
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 QUENEAU, Raymond. L‘histoire dans le roman. Front National, 4(8), 1945. Apud. LEVI, 198, 167.  
655

 LEVI, 1998, p. 167.  
656

 Giovanni Levi considera que na ―biografia e contexto‖, a  biografia conserva a sua especificidade. Contudo, 

―a reconstituição do contexto histórico e social em que se desenrolam os acontecimentos permite 

compreender o que a primeira vista parece inexplicável e desconcertante‖. LEVI, 1998, p. 175.  
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capaz de executar os doze trabalhos sozinho. Os acontecimentos sobre os quais o 

historiador se debruça são frutos de construções sociais, politicas e culturais coletivas. 

Vimos nesta dissertação que a trajetória profissional de Francisco Bolonha, além de 

confundir-se com a história política de Belém, confunde-se com o processo de 

modernização que esta cidade passou na virada para o século XX e nas primeiras décadas 

deste século. A cidade de Belém já vinha passando pelo processo de modernização que se 

intensificou na última década do século XIX desde, pelo menos, meados deste século. A 

falência da economia da borracha fez com que o processo de transformação urbana de 

Belém fosse freado. Belém abriga um grande número de monumentos construído sob os 

auspícios da economia da borracha, mas talvez nem um tão ligado ao nome de seu 

engenheiro, como ocorre com as obras de Francisco Bolonha. Mesmo o palacete Bibi 

Costa, que não leva o nome de Bolonha, está intrinsecamente ligado a ele. Assim, para 

construir uma memória positiva e protetora da história da urbanização da Belém da 

Primeira República, as obras arquitetônicas de Francisco Bolonha têm sido acessadas 

constantemente, desde o declínio da economia da borracha, até por pessoas que não 

vivenciaram este fausto.  

A arquitetura do ferro chegou às praças, aos mercados, as construções públicas e 

particulares no bojo da expansão capitalista que buscava mercado consumidor para os 

produtos gerados pela Revolução Industrial. Francisco Bolonha não foi o único a trabalhar 

com a arquitetura do ferro, tão pouco foi o único a construir palacetes em Belém. Contudo, 

ele construiu uma arquitetura do espanto, que ainda hoje provoca deleite visual nos seus 

observadores. Esta arquitetura possibilitou a criação de diversos lugares de memória que 

remetem a sua imagem, ao mesmo tempo em que fazem crer na existência de uma Belém 

completamente moderna que no imaginário urbano só teria existido naquele momento de 

fausto nortista.  

Pierre Nora observa que uma característica marcante das sociedades que passam por 

padrões de mudanças rápidas é o medo657. O nome Francisco Bolonha está profundamente 

enraizado na memória urbanística de Belém, como uma proteção contra o sentimento de 

que a Belém que fora moderna sempre está na iminência de ―desaparecer acompanhada 
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 NORA, Pierre. Realms of Memory: the construction of the French Past. Nova Iorque: Columbia University 

Press, 1996. p. 8.  
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com a ansiedade sobre o significado preciso do presente e a incerteza sobre o futuro658‖. 

Atualmente a arquitetura de Francisco Bolonha é parte de uma memória coletiva e 

compartilhada por uma intelectualidade que, como disse Maurice Halbwachs, para evocar 

seu próprio passado, precisa recorrer às lembranças de outras pessoas659, neste caso, de 

outras gerações.  

Sobre os envolvimentos políticos de Francisco Bolonha durante a Primeira 

República, vimos nesta dissertação que os adversários de Antônio Lemos, notadamente, o 

grupo ligado a Lauro Sodré, traçaram um plano de ação para depô-lo do poder. Primeiro, 

utilizaram-se dos jornais locais com o objetivo de difundir propagandas negativas contra o 

―governo Lemos‖ e seus correligionários. A sistemática campanha feita pelo O Estado do 

Pará e a Folha do Norte, contra Francisco Bolonha não foi aleatória.  Este engenheiro 

possuía mais de uma concessão ligada ao comércio, tendo como sócio o filho de Antônio 

Lemos, Pindobussú Lemos. O fato dos quiosques, sublocados para pequenos comerciantes, 

terem autorização para funcionarem durante a noite e aos domingos e feriados, contrariando 

o Código de Posturas Municipal que vedava este direito a outros comerciantes660, foi muito 

bem utilizado pelos lauristas, para insuflar a população contra os lemistas. Isto fazia com 

que, facilmente, Francisco Bolonha fosse representado como inimigo do povo nos jornais 

locais. Lembremo-nos que estes quiosques estavam espalhados pela cidade, logo, a 

depredação feita a eles fora, de certo, um espetáculo público que simbolizou a repulsa do 

povo contra Antônio Lemos e seus aliados. 

Francisco Bolonha não foi o único a ser acusado de estabelecer sociedades escusas 

com Pindobussú Lemos. Mas o tipo de concessão a ele cedido deixou-o na ―linha de fogo‖. 

Além disso, Bolonha tornou-se o aliado de Antônio Lemos que viabilizou o que hoje 

conhecemos como ―caixa dois‖. Durante minha pesquisa, pude verificar que Francisco 

Bolonha era um homem sagaz e excelente negociante. Isto me leva a crer que, os acertos 

políticos feitos entre Antônio Lemos e ele, estavam inseridos dentro da já mencionada 
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politica da dádiva e da retribuição. Ressalte-se que, como disseram os lauristas, estes não 

foram acordos ilegais, apesar de terem sido imorais, até mesmo para o período da Primeira 

República, quando a política do cabresto fazia parte da realidade política do país.  

No ―jogo politico‖ que se estabeleceu no Pará durante a Primeira República, não 

havia inocentes, oposição e situação brigavam por poder. Pois, se o motivo real das 

denuncias e insatisfações dos adversários de Antônio Lemos, fosse, de fato, o incomodo 

que havia em relação a sua maneira de administrar e urbanizar a cidade, fatiando o espaço 

urbano a exploração de particulares, certamente, teriam continuado as pressões após a sua 

―queda‖, para que ocorresse a quebra total de tais monopólios661.  

Ponderei anteriormente que os periódicos que circulavam em Belém, foram utilizados 

pelos seus políticos e articulistas, como campo de força662, definido por Bourdieu como 

espaços que legitimam disputas entre indivíduos que compartilham interesses, valores e 

códigos. Contudo, os lauristas visando o poder de fato, ultrapassaram os limites do 

convencimento e da violência verbal materializados nas publicações diárias destes 

periódicos. Ao apoiarem a violência física, transcenderam a busca pelo fazer crer, que se 

processa por meio dos embates de ideias663. Vivendo em um período politico repleto de 

incertezas, regido por oligarquias locais, em um momento em que a capacidade de fazer 

crer, estava à mercê dos constantes tumultos políticos da Primeira República – ao 

perceberem que não conseguiriam ganhar a batalha com o embate de palavras, optaram 

pelo incentivo ao uso da força para eliminar seus adversários664.  

Durante as agitações politicas das quais Belém foi palco em 1911 e 1912, a população 

encontrou um momento propicio para manifestar sua insatisfação ao tipo de politica que a 

República reservava para ela. O baixo poder aquisitivo de peixeiros, carroceiros, leiteiros e 

diversas outras classes subalternas, que eram compelidas a adquirir compulsoriamente 

produtos para poderem exercer seus ofícios, levou-os a partilhar com a elite politica 
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belenense de uma causa, aproveitando-se de mais um momento de instabilidade, 

advogaram por si, usando a força, na tentativa de se fazer ouvir.  

Além disso, As imposições de um modo de viver considerado civilizado chocavam-se 

com os hábitos culturais e o poder aquisitivo desta população. De repente, antigos hábitos 

cotidianos passaram a ser contestados e vistos como um perigo para a vida nas cidades. 

Para normatizar o espaço citadino, colocaram-se em vigor de forma autoritária, exigências 

que se contrapunham a estes hábitos. A cidade não os comportava mais, até mesmo 

algumas áreas mais distantes do centro urbanizado foram reservadas a quem poderia pôr em 

prática o projeto modernizador de parte das elites econômicas e dos governantes do estado 

do Pará. Como em outras cidades, durante a modernização de Belém, a cidade foi apartada 

de seus habitantes, sob a justificativa de manter a saúde física e mental dos mesmos.   

Outra questão a ser registrada é que Francisco Bolonha, assim como muitos outros 

agentes da modernização de Belém que apareceram nesta dissertação, teve papel 

fundamental no processo de transformação do espaço urbano desta cidade. E que esta 

modernização fora promovida pelo Estado, a partir de conceitos, necessidades e 

fundamentações cientificas que estavam sendo debatidas no mundo naquele momento. Nem 

uma ideia aplicada a modernização de Belém surgiu na cabeça de homens iluminados. A 

modernização desta cidade ocorreu a partir de ideias que circularam nas escolas de 

engenharia do país e nos debates intelectuais que visavam erradicar as pestes, viabilizar a 

mobilidade e o desenvolvimento econômico.  

Francisco Bolonha fez escolhas pessoais, mas ele, assim como os seus 

contemporâneos, eram homens do seu tempo, preocupados com questões do seu tempo. 

Além de engenheiro, ele fora, também, um comerciante de sucesso que trouxe à cidade as 

novidades em matéria de produtos oriundos dos desdobramentos da Revolução Industrial. 

O gelo, o poço artesiano, os parques de diversão. Mas na seleção da memória, este traço 

fora subtraído da sua atuação profissional. Assim como, subtraiu-se a sua participação nas 

articulações políticas do governo Antônio Lemos. Ao longo dos anos que se seguiram a sua 

morte, Bolonha tornou-se apenas o construtor do Palacete Bolonha, do Palacete Bibi Costa, 

do Mercado Bolonha, da sucursal do corpo de bombeiros, da Cocheira Municipal, do prédio 

do jornal Folha do Norte e do reservatório de Água Paes de Carvalho. Não falta quem se 

lembre de que ele foi um dos fundadores da Escola de Engenharia do Pará, vendo nele o 
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seu maior bem feitor.  Deu-se a imagem pública de Francisco Bolonha uma personalidade 

reta, sem direito ao traço humano que o tornava passível a erros e acertos.  

O fato de Francisco Bolonha ter falecido em um momento político favorável, quando 

ele ocupava diversos cargos públicos na cidade, certamente contribuiu para a positivação da 

sua imagem pública. Se antes Bolonha tinha uma imagem ligada à corrupção política da 

Primeira República. No momento da sua morte, ele estava protegido pela 

institucionalização, em um regime político que apesar de promover as restrições das 

liberdades individuais e de imprensa, a saber, o período Vargas, construía o discurso 

político de que iria moralizar o Estado Brasileiro, livrando-o da corrupção e das oligarquias 

da Primeira República. Francisco Bolonha morreu como um membro da equipe que 

provocaria esta suposta moralização. Os elogios fúnebres publicados na ocasião da sua 

morte destacam a sua contribuição para a modernização de Belém, todo o resto fora 

subtraído da sua imagem. 

Eu alertei na introdução desta dissertação que nestas páginas não haveria heróis. 

Francisco Bolonha foi um homem imperfeito como todos os outros. E suas ações e escolhas 

não diminuíram a sua importância para a história de Belém. Pelo contrário, foram elas que 

possibilitaram que questões importantes sobre esta urbanização tenham vindo à tona. A 

complexidade da sua personalidade comportava o negociante, o engenheiro, o arquiteto, o 

marido, o filho, o irmão, o politico, o membro da elite. Esta complexidade permitiu o 

enriquecimento da análise sobre a urbanização de Belém, a partir de temas diversos. 

Constato, portanto, que a história de vida de Francisco Bolonha contém muitas outras 

histórias. Algumas delas estão nesta dissertação, talvez outras surjam ao longo do processo 

de produção historiográfica sobre a Amazônia. Já que o passado está posto, mas a história 

continua em processo de construção.  
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