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A HISTÓRIA REGIONAL E O BAIXO AMAZONAS:
REFLEXÕES SOBRE ENSINO E PESQUISA*

Vanice Siqueira de Melo1

Ensino e pesquisa são dimensões da prática docente que estão conecta-
das. Essa conexão explica-se não somente pelas pesquisas e reflexões que o
professor realiza sobre a docência, os métodos de avaliação, a organização dos
currículos, os objetivos da aprendizagem, entres outras. A partir da prática em
sala de aula, inúmeros pesquisadores escolhem suas temáticas de pesquisa e/ou
refletem sobre a historiografia e sua área de pesquisa.

Este texto é, assim, uma reflexão que resultou de uma experiência do-
cente e uma análise de como essa prática está relacionada com a maneira pela
qual penso a história e a historiografia da Amazônia colonial.2 Refiro-me à ex-
periência de ministrar o componente curricular História da Amazônia I para
uma turma do curso de graduação em história da Universidade Federal do Oes-
te do Pará (Ufopa), localizada na cidade de Santarém, região do Baixo Amazo-
nas.3

A organização da disciplina História da Amazônia I deve ter como re-
ferencial, primeiramente, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Licencia-
tura em História da Ufopa (PPC). Como base nesse documento, a disciplina
precisa contemplar os

*DOI – 10.29388/978-65-86678-64-2-0-f.87-100 
1 Licenciada e bacharel em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), mestra
em História  pela UFPA, doutoranda em História  pela UFPA/Universidad Pablo de
Olavide (UPO), docente do curso de História da  Universidade Federal do Oeste do
Pará (Ufopa).
2 A expressão história da Amazônia colonial corresponde, neste texto, à área do antigo
estado do Maranhão e Grão-Pará. Geograficamente, abrange os atuais estados do Ama-
zonas, do Pará, do Amapá, de Rondônia, de Roraima, do Acre, de Tocantins, do Mara-
nhão e do Piauí.
3 A denominação Baixo Amazonas, utilizada neste texto, é contemporânea. Trata-se de
uma expressão usada para se referir a uma região que abarca 12 municípios: Santarém,
Alenquer, Óbidos, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti,  Monte Alegre, Oriximiná,
Prainha e Terra Santa. Assim, no recorte temporal contemplado pela disciplina História
da Amazônia I, a região formada por esses municípios ainda não era denominada Baixo
Amazonas. Porém, aqui ela será utilizada para referenciar o espaço que será discutido
no texto.
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[…] primeiros contatos dos europeus com o universo amazônico. Estru-
turação e avanço da ocupação luso-brasileira. Configurações econômicas,
sociais e políticas na Amazônia colonial. Mundos do trabalho, antes e de-
pois do período pombalino. Conflitos e negociações em torno da adesão
do Pará à Independência. Cabanagem. (Ufopa, 2017).

Contudo, além dessas diretrizes, algumas perguntas norteavam a prepa-
ração do curso, entre elas: para quem esse curso será ministrado? Nesse senti-
do, a ideia era incluir no curso História da Amazônia I também as reflexões his-
toriográficas acerca da região do Baixo Amazonas. Trata-se de análises que não
estariam desconectadas da ementa apresentada no PPC do curso.

Somado a isso, a breve experiência de pesquisa em Amazônia colonial
e, nesse caso, a importância que as reflexões sobre a historicidade dos espaços
geográficos adquiriu  durante  essa experiência  de pesquisa,  em certa  medida,
também guiavam o objetivo do curso. Nesse sentido, as reflexões historiográfi-
cas sobre o Baixo Amazonas deveriam abarcar, igualmente, análises da constru-
ção desse espaço. Pretendia-se, dessa maneira, discutir, em uma perspectiva re-
gional, a ocupação luso-americana no Baixo Amazonas, sem excluir a dimensão
desse povoamento para a vasta Amazônia.

Contudo, a historiografia da Amazônia ainda carece de pesquisas que
considerem o espaço a partir de suas dimensões históricas, e são escassas as
pesquisas regionais acerca do Baixo Amazonas. Nesse sentido, o objetivo deste
capítulo é destacar a relevância de pesquisas que analisem o espaço como uma
dimensão histórica e a importância de mais produções historiográficas com re-
cortes regionais sobre a Amazônia colonial.

Dessa maneira, primeiramente apresentarei minha trajetória de pesquisa
e como o espaço geográfico tornou-se algo central em minhas reflexões. Poste-
riormente, farei uma breve apresentação sobre a historiografia da Amazônia co-
lonial e, a partir de algumas fontes do Arquivo Público do Estado do Pará, pro-
curarei apresentar a importância das reflexões sobre a constituição dos espaços
geográficos e da história regional.

As guerras e as reflexões iniciais sobre a história da Ama-
zônia colonial

O início da pesquisa sobre a Amazônia colonial aconteceu no curso de
bacharelado e licenciatura em história na Universidade Federal do Pará (UFPA),
na condição de bolsista do Programa de Iniciação Científica (Pibic/UFPA). Ini-
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cialmente, desenvolvi o plano de trabalho “Os ‘índios do corso’ e a resistência
indígena no estado do Maranhão (século XVII)”. A pesquisa consistia em estu-
dar as guerras, justas ou não, que ocorreram entre as tropas luso-americanas e
os grupos indígenas no estado do Maranhão e Grão-Pará entre 1640 e 1706. A
partir do estudo das guerras, o objetivo da pesquisa era analisar a ocupação por-
tuguesa nesse estado e como as populações indígenas agiram durante o avanço
do povoamento luso-americano.

Essa pesquisa desdobrou-se em outro plano de trabalho: “As guerras
no Cabo do Norte e na fronteira oriental do antigo estado do Maranhão (1680-
1706)”. Nesse segundo momento, o objeto da pesquisa continuava sendo as
guerras no estado do Maranhão e Grão-Pará. Porém, nesse plano de trabalho,
eu estudava apenas os conflitos que ocorreram na capitania do Cabo do Norte,
atual Amapá, e na do Maranhão. Acreditava que as diferentes maneiras pelas
quais os luso-americanos organizaram a ocupação dessas regiões resultaram em
guerras com finalidades e sentidos diversos (Melo, 2008).

Após a conclusão da pesquisa sobre as guerras no Cabo do Norte e na
capitania do Maranhão, iniciei um terceiro período nessa trajetória de pesquisa.
Nessa ocasião, já como estudante de um curso de pós-graduação, pesquisava os
conflitos entre os luso-americanos e os grupos indígenas nas capitanias do Ma-
ranhão e do Piauí, também pertencentes ao estado do Maranhão e Grão-Pará,
na primeira metade do século XVIII. Ainda que esses conflitos estivessem pre-
sentes em todo o estado do Maranhão e Grão-Pará, pela maneira como se de-
senvolveu a ocupação na fronteira oriental desse estado, no século XVIII as
guerras concentraram-se nesse espaço.

As guerras justas constituíam um mecanismo oficial de escravização in-
dígena. Era, portanto, uma política instituída pela Coroa portuguesa para lidar
com índios que eram considerados hostis à presença luso-americana. As guerras
estavam,  portanto,  relacionadas  com  o  avanço  de  fronteira  luso-americana.
Como lembrou Ângela Domingues, as causas da guerra justa, além de mudarem
ao longo da colonização, eram adaptadas à “ideologia da expansão” (Domin-
gues, 2000, p. 17).

Ainda que o objeto de pesquisa fossem as guerras, era fundamental in-
cluir a dimensão espacial na pesquisa, uma vez que esses conflitos estavam rela-
cionados com o avanço da fronteira luso-americana. Assim, a partir da preocu-
pação de analisar a ocupação luso-americana nas capitanias do Maranhão e do
Piauí,  comecei  a dialogar com as ideias de “espaço geográfico”,  “território”,
“territorialidade” e “paisagem”.
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Com base nessas ideias, analisei como o espaço das capitanias do Mara-
nhão e do Piauí era representado, principalmente nos relatos sobre as guerras,
por soldados, religiosos e autoridades que o percorreram, e como essas repre-
sentações contribuem para analisar o povoamento luso-americano e a ocorrên-
cia das guerras entre os índios e os luso-americanos nessas capitanias (Melo,
2017, p. 23-72). Além disso, foi uma experiência de pesquisa que começou a se
articular com a história regional. Nesse caso, considero a história regional como
uma escolha de um recorte espacial para um objeto de estudo (Viscardi, 1997).

A história da Amazônia, a história regional e o ensino de
história

A experiência de pesquisa, a concepção de história e de educação, a
maneira pela qual os professores compreendem o mundo e quem são seus alu-
nos são alguns fatores que influenciam a prática docente e o que será ensinado
em uma sala de aula. Dessa maneira, ao pensar um curso de história da Amazô-
nia para ser ministrado em uma universidade situada no oeste do Pará, na regi-
ão do Baixo Amazonas, eu acreditava que ele deveria ser construído a partir de
produção historiográfica que contemplasse não somente uma reflexão acerca da
região chamada Amazônia, tomando por base as discussões sobre as relações
de trabalho,  conquista  e  ocupação luso-americana,  economia e sociedade na
Amazônia colonial. Eu pretendia construir um plano de curso que abrangesse,
igualmente, a ocupação luso-americana no Baixo Amazonas, historicizando a
construção desse espaço.

A importância de discutir com os alunos do curso de graduação como
os espaços foram e são construídos e refletir acerca da história regional justi-
fica-se, primeiramente, em função de que o estado do Maranhão e Grão-Pará
constituía-se em uma região diversificada ecológica e geograficamente. Assim, a
partir de uma perspectiva histórica, as razões para que os luso-americanos po-
voassem os vários espaços desse estado foram distintas e estavam relacionadas
com múltiplos interesses. Ou seja,  o povoamento do estado do Maranhão e
Pará foi marcado pela heterogeneidade (Melo, 2017), e analisar essa diversidade
é fundamental para refletir sobre a ideia de Amazônia.

Por outro lado, os discentes do curso se tornarão professores de histó-
ria. Ao analisar o ensino de história, Vilma Barbosa (2006, p. 66) argumenta que
o ensino de história local é importante “pela possibilidade de introduzir e de
prenunciar a formação de um raciocínio histórico que contemple não só o indi-
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víduo, mas a coletividade, apreendendo as relações sociais que ali se estabele-
cem, na realidade mais próxima”.

Dessa maneira, ainda que a autora utilize a expressão história local, sua
ideia pode ser pensada também para a história regional. A utilização da história
local e regional pelos professores pode ser fundamental, assim, para o desenvol-
vimento de sujeitos ativos e críticos, favorecendo o conhecimento de experiên-
cias coletivas ou individuais de um espaço, bem como da realidade mais próxi-
ma a ele. Por essa razão, é importante que os alunos do curso de história, como
futuros docentes, tenham acesso também às discussões sobre a história da regi-
ão, tanto da Amazônia, como ampla região, quanto do Baixo Amazonas.

Em grande medida, a produção historiográfica que analisa a Amazônia
é feita a partir de discussões temáticas. Entre os variados temas analisados por
essa historiografia, podem-se destacar os indígenas coloniais (Ferreira, 2016; Al-
meida, 1988; Amoroso, 1992; Araújo, 2014; Arenz, 2014; Bombardi, 2014; Car-
doso, 2007; Carvalho Júnior, 2005; Cunha, 2012; Dias, 2011, p. 87-127; Domin-
gues, 2000; Neves, 2012; Roller, 2013; Sampaio, 2007, 2012), a presença negra
na Amazônia e o tráfico de africanos que foram escravizados (Barbosa, 2009;
Bezerra Neto, 2001; Chambouleyron, 2006; Sampaio, 2011; Silva, 2012), o po-
der local (Corrêa, 2012; Dias, 2008; Feio, 2013) e as justiças eclesiástica e inqui-
sitorial (Carvalho, 2018; Ferreira, 2017; Mattos, 2009; Mello, 2009).

Há, igualmente, uma historiografia que analisa as relações sociais cons-
truídas nas fronteiras da Amazônia portuguesa com as conquistas de outros rei-
nos (Bastos, 2017; Brito, 2016) e que discute a ocupação do estado do Mara-
nhão e Grão-Pará (Chambouleyron, 2010, p. 77-114), articulando às discussões
acerca da constituição de fronteiras (Almeida, 2018; Dias, 2016; Melo, 2017;
Roland, 2018; Souza, 2016). Essa produção historiográfica sobre o povoamento
luso-americano do estado do Maranhão e Grão-Pará concentrou sua análise nas
regiões das capitanias do Maranhão e Piauí, no leste da capitania do Pará, em
áreas próximas à cidade de Belém e na ilha do Marajó. São escassas, contudo, as
pesquisas que analisam a expansão luso-americana na região do Baixo Amazo-
nas.

A reflexão sobre o que é a região amazônica e sobre como ela se cons-
titui deve ser feita também pelas discussões sobre a maneira pela qual foram se
formando os espaços internos dessa região e como eles estavam, possivelmente,
conectados  e  articulados.  Como lembrou  Soja,  o  espaço é  primordialmente
dado, porém a organização, o uso e o sentido que lhe são conferidos são decor-
rentes “de uma tradução, uma transformação e uma experiência sociais” (Soja,
1980, p. 210).
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As missões religiosas e as fortalezas constituem dois entre vários meca-
nismos usados pela coroa portuguesa para conquistar e dominar um espaço.
Em diversas áreas do rio Amazonas, foram edificadas missões religiosas. Entre
as missões construídas na região do Baixo Amazonas, podemos destacar a de
Gurupatuba (que se tornou a vila e depois a cidade de Monte Alegre), a do Ta-
pajós (localizada na foz do rio Tapajós, onde se encontra a cidade de Santarém)
e a missão de Nossa Senhora da Assunção dos Arapiuns (que se tornou Vila
Franca). Além dessas e de outras missões, na região do Baixo Amazonas tam-
bém foram edificadas três fortificações: o Forte do Tapajós, o de Nossa Senho-
ra do Bom Sucesso do Paru (Forte da Vila de Almerim) e o de Santo Antônio
dos Pauxis de Óbidos (Costa, 2014).

A organização das missões e a construção das fortificações não deixam
de representar uma nova forma de organização do espaço pelo reino português.
Esses mecanismos, juntamente com as diversas tropas que percorriam os rios
da região, representam novas maneiras de se relacionar com o espaço e enseja-
ram a formação de novos territórios. Além disso, as próprias relações interétni-
cas foram modificadas. Com base nisso, por exemplo, Mark Harris (2015) dis-
cute como na região entre os rios Tapajós e Madeira configurou-se uma zona
tribal,  na  qual  as  relações  étnicas  foram reconfiguradas,  no  final  do  século
XVII, a partir das ameaças que outros grupos indígenas e os europeus ofereci-
am.

Esses núcleos coloniais, por sua vez, não viviam isolados. A agricultura,
por exemplo, era essencial para a reprodução da vida material dos moradores
das missões religiosas. Essa produção era direcionada ao abastecimento dessas
missões e consistia em um dos subsídios para as expedições que se deslocavam
ao sertão. Assim, esses aldeamentos espalhados pelos rios do estado do Mara-
nhão e Grão-Pará não somente estabeleciam trocas entre si, como eram tam-
bém entrepostos para as expedições que iam ao sertão (Ravena e Marin, 2013).

De fato, ainda que a produção econômica da Amazônia seja frequente-
mente associada às atividades extrativistas, a agricultura teve sua importância na
conquista e na dominação do espaço. Uma dessas produções agrícolas está rela-
cionada com as roças de farinha de mandioca. Como lembrou Roberto Cruz
(2011, p. 39), a farinha foi significativa para a manutenção e a dominação do es-
tado do Maranhão e Grão-Pará, que posteriormente se transformou em estado
do Grão-Pará e Maranhão.

Uma carta de João Francisco Furtado trata justamente das roças e da
produção de farinha na vila de Alter do Chão. O dito João Francisco Furtado,
no ano 1763,  escreveu de  Alter  do Chão para o governador  do Estado do
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Grão-Pará e Maranhão, explicando-lhe que, “pela falta de farinhas que há nesta
povoação” e por “ver que não podia achar na mesma povoação”, teria manda-
do resgatar  “pelas  vilas  vizinhas  por  panos  e  ferramentas”.  Esclarecia  João
Francisco Furtado que, ainda que tenha mandado fazer roças todos os anos,
como lhe tinha sido ordenado, e “conforme a possibilidade do tempo que os
índios tem nesta povoação”, os “verões e as formigas as não deixam produzir”
(Arquivo Público do Estado do Pará, cód. 131, doc. 70).

A farinha foi, igualmente, assunto de correspondência enviada a Manu-
el Bernardo de Melo e Castro, governador do Estado do Grão-Pará e Mara-
nhão, por Inácio de Castro Sarmento. Na carta de 24 de maio de 1761, Castro
Sarmento explicava a Melo e Castro que no dia 18 de maio tinham chegado a
Santarém duas canoas do rio Negro para buscar farinha, e que “uma levou des-
te armazém duzentos e seis paneiros” e terminou “de carregar aos Pauxis” (Ar-
quivo Público do Estado do Pará, cód. 106).

Os dois exemplos apontam para várias dimensões: o consumo e a cir-
culação da farinha pela população da região amazônica, o modo como os núc-
leos coloniais situados no Baixo Amazonas podiam conectar-se, a utilização da
agricultura nesses povoados e as dificuldades que poderiam ter para desenvol-
ver essa prática. Remetem, assim, ao uso que era feito de um espaço e às dinâ-
micas de trocas e circulação de mercadorias, que são fundamentais para pensar
a constituição de um espaço.

Ao analisar as salinas reais, nas proximidades da aldeia de Maracanã, e
o pesqueiro, na ilha Grande de Joanes, Marina Hungria Nobre (2017, p. 26)
lembra que, tão importantes quanto a farinha, as salinas e o pesqueiro real re-
presentavam estratégias de domínio sobre os espaços, assegurando a defesa da
conquista, a produção e o abastecimento sistemáticos de gêneros, bem como o
domínio sobre a mão de obra indígena. Um desses pesqueiros estava localizado
no Baixo Amazonas. José Antonio Sotto Maior escreveu ao governador João
Pereira Caldas, em setembro de 1774, explicando que os índios Mura aproxima-
ram-se do “pesqueiro real chegando a cometer vários insultos quase na vizi-
nhança dos Pauxis” (Arquivo Público do Estado do Pará, cód. 73).

É provável,  por um lado,  que o pesqueiro real,  localizado no Baixo
Amazonas, tivesse objetivos semelhantes ao da ilha de Joanes. Ou seja, é plausí-
vel que ele tenha sido edificado com a finalidade de abastecimento, defesa e do-
mínio da área localizada mais a oeste do Estado do Grão-Pará e Maranhão.
Nesse sentido, ainda que estivesse conectado à cidade de Belém, capital desse
Estado, a construção de um pesqueiro no Baixo Amazonas pode sugerir que foi
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se constituindo uma área de abastecimento a partir dele que talvez não contem-
plasse todo o estado do Grão-Pará e Maranhão.

As missões religiosas e as fortificações representaram, de fato, mecanis-
mos de ocupação de uma área. Porém, esse povoamento também é feito a par-
tir do aproveitamento econômico do espaço. A prática agrícola, a produção da
farinha e as atividades do pesqueiro real representavam meios também de apro-
priação do espaço. Além disso, o próprio abastecimento e a circulação da fari -
nha e da produção do pesqueiro, bem como os conflitos com os índios, ajudam
a pensar como se constituíram a dominação e a conquista lusitana no Baixo
Amazonas.

É claro que, para a região do Baixo Amazonas, esses não foram os úni-
cos mecanismos de conquista do espaço. Aqui, contudo, utilizo-os como exem-
plo para apontar a necessidade de analisar a história da Amazônia também a
partir da constituição dos espaços localizados nas áreas mais afastadas dos cen-
tros de poder, como o Baixo Amazonas.

Por outro lado, a construção de espaços na região do Baixo Amazonas
é, igualmente, produzida a partir da relação que os luso-americanos e indígenas
construíram com os rios. O rio é, simultaneamente, universal, pois existem rios
em todos os lugares e individualizados, uma vez que a relação que se constrói
com ele é histórica e cultural (Sousa Neto, 1997, p. 65). Assim, são vários os
rios e múltiplas as formas de apropriação simbólica e material (Chiapetti e Chia-
petti, 2011, p. 72).

Dessa maneira, o processo de ocupação luso-americana da região ama-
zônica ocorreu, em grande medida, pela construção de missões religiosas, forta-
lezas e vilas nas margens dos rios. Os rios foram utilizados como vias de circu-
lação de pessoas e mercadorias e de fornecimento de alimentos. Nesse sentido,
analisar a maneira como se constituiu um espaço na Amazônia demanda, igual-
mente, refletir sobre as múltiplas relações que as populações dessa região ti-
nham com os rios. Certamente, estes tinham significados e usos distintos para
os índios, para os luso-americanos e para a população negra.

Considerações finais

José d’Assunção Barros (2006) discorre sobre os riscos existentes quan-
do o historiador associa seu espaço historiográfico a uma região administrativa,
estatal  ou geográfica,  no sentido tradicional,  pois os objetos  historiográficos
nem sempre se ajustam a esses limites. Um recorte regional deve ser feito a par-
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tir das perguntas que uma pesquisa se propõe responder. Assim, a delimitação
espacial pode ser feita a partir de diversos critérios.

Durante o texto, utilizei a ideia de região associada à definição do que é
o Baixo Amazonas, uma vez que se refere a um espaço situado no interior da
vasta região amazônica. A proposta não é argumentar que esse espaço já se
constituía em uma região, com uma dinâmica e identidade própria, desde a ocu-
pação luso-americana. Não estou defendendo a construção de uma história co-
lonial do Baixo Amazonas. É provável que as diversas relações construídas nes-
sa região, atualmente, fossem diferentes das que foram construídas durante o
período colonial.

A utilização de um recorte regional definido pela categoria Baixo Ama-
zonas foi um mecanismo, portanto, utilizado para delimitar um espaço tratado
neste texto e apontar a necessidade de desenvolver pesquisas regionais sobre a
Amazônia colonial que contemplem os espaços mais afastados dos principais
centros de poder, como Belém e São Luís. Desenvolver pesquisas com recortes
regionais acerca dos espaços que hoje estão inseridos na área do Baixo Amazo-
nas, sem estar necessariamente circunscrito a essa delimitação regional contem-
porânea, pode contribuir para refletir acerca da complexidade e da diversidade
econômica, social e cultural da Amazônia, fazendo com que os alunos com-
preendam que são sujeitos históricos.
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