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RESUMO 

 

Este artigo pretende abordar as estratégias de sobrevivência e o cotidiano popular 

envoltos em imposições regulamentares e de convivência em Bragança do Pará no 

início do século XX. A pesquisa centra-se nas ações de um grupo de criminosos que 

agiam nos espaços urbanos da cidade. A análise dos processos criminais, disponível no 

Fórum da Comarca de Bragança, permite seguir os passos de sujeitos envolvidos nos 

crimes e traçar um perfil social, econômico e cultural da cidade. A documentação 

trabalhada levou a identificar o quanto uma parte da elite e os governantes de Bragança 

preocupavam-se com o aumento de indivíduos que sem ocupação ficavam vagando pela 

cidade perturbando a ordem social. Os processos crimes, portanto, entram como fonte 

para o estudo da história social nessa tradição historiográfica que está atenta para a 

história do cotidiano e das micro relações sociais.  

Palavras-chave: Controle, Cotidiano, Cidade, Resistência.  

 

 

Controlling and repressing: crime in Bragança-pa at the beginning of the 20th century 

 

ABSTRACT 

 

This article intends to approach the strategies of survival and the popular daily life 

surrounded by regulatory impositions and coexistence in Bragança do Pará at the 

beginning of the 20th century. The research focuses on the actions of a group of 

criminals who acted in the urban spaces of the city. The analysis of criminal cases, 

available at the Forum of the County of Bragança, allows following the steps of subjects 

involved in crimes and outlining a social, economic and cultural profile of the city. The 
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worked documentation led to the identification of how much a part of the elite and the 

rulers of Bragança worried about the increase of individuals who without occupation 

were wandering around the city disturbing the social order. Crimes, therefore, enter as a 

source for the study of social history in this historiographical tradition that is attentive to 

the history of daily life and social micro-relations. 

Keywords: Control, Daily, City, Resistance. 

 

 

NOVA CIDADE, NOVOS COSTUMES 

 

 

As mudanças urbanísticas1 que se operaram em Bragança no início do século 

XX, trouxeram novos olhares sobre a cidade, uma redefinição da identidade e 

representações diferenciadas dos outros espaços por parte de seus próprios habitantes, 

especialmente suas autoridades. Foi nesse momento que ideias como modernidade e 

civilidade passam a se tornar presentes no discurso das elites locais. O perfil dos 

habitantes deveria estar condizente com a nova postura que tinha a cidade – uma vida 

urbana estabelecida sob uma nova ordem. Assim, hábitos e costumes populares que 

eram considerados pelas autoridades bragantinas como rústicos e primitivos, suscitavam 

propostas com um fim último de controle populacional e do espaço urbano. Como 

destaca Sevcenko,    

 

A condenação dos hábitos e costumes ligados pela memória à sociedade 

tradicional; a negação de todo e qualquer elemento da cultura popular que 

pudesse macular a imagem da sociedade dominante; uma política de expulsão 

dos grupos populares da área central da cidade, que será praticamente isolada 

para o desfrute exclusivo das camadas aburguesadas; e um cosmopolitismo 

agressivo, profundamente identificado com a vida parisiense 

(SEVCENKO,1984, p. 55). 

 

 

Foi com a nova aparência física da cidade (com ruas calçadas, praças 

embelezadas, iluminação elétrica, faustuosos prédios públicos e a chegada da máquina 

                                                 
1 As mudanças urbanísticas ocorridas em Bragança tiveram início no governo do intendente Cel. Antônio 

Pedro da Silva Pereira (1899-1906) e intensificado na administração do Major Antônio da Costa 

Rodrigues (1909-1912) e do Cel. Francisco Antônio Pinheiro Junior (1912-1918). Em tais 

administrações foram projetados na estrutura urbana da cidade além de redes de distribuição de água e 

esgotos, iluminação elétrica, calçamento/alargamento e sarjetas das ruas, o Palacete Municipal (1905), 

o Mercado Municipal (1911) e o Matadouro Municipal; a chegada da locomotiva do Trem na Estação 

da Estrada de Ferro (1908) e a implantação do Coreto Metálico Antônio Lemos (1910), na parte 

central da Praça Marechal Deodoro da Fonseca. 
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do trem), que a sociedade bragantina procurou consolidar novas redes de sociabilidade, 

buscando estar em harmonia com o ideal da vida moderna que marcavam as cidades 

como Belém e Manaus no período da economia da borracha. Dessa forma, o perfil dos 

habitantes da cidade deveria estar condizente com a nova paisagem urbana, com seus 

espaços remodelados permeados de símbolos da modernidade e civilização.                

           O comprometimento do poder público em remodelar o centro urbano passava 

pelos princípios que impõem ordem, vigilância e repreensão, onde os imperativos da 

limpeza, da estética, e da moralização eram essenciais para que fossem garantidas a 

tranquilidade e o bem-estar da elite bragantina, que idealizava Bragança como moderna 

e civilizada à exemplo das capitais europeias, como Paris e Londres. 

           Os novos espaços públicos da cidade, avaliado pelo poder municipal como 

moderno, passam a ser utilizados intensamente pelas elites. Eram lugares de 

convivência exclusivamente do homem civilizado, polido em atitudes e policiado em 

comportamentos pelos códigos de conduta social. 

           Dentro desta perspectiva, as ruas de Bragança – calçadas, com paralelepípedos – 

estimularam as famílias bragantinas a adotarem o hábito europeu de passear 2  ao ar 

livre regulamente no final da tarde. O Mercado Municipal representava um espaço 

simbólico da modernidade, presente no centro da arborizada Praça da República e na 

parte comercial da cidade. Por ser um local de grande circulação de pessoas, exigia uma 

convivência cotidiana pacífica que muitas vezes, só seria possível através do controle 

policial sobre a população e a vigilância, sobre seus comportamentos, exercícios 

fundamentais para a busca da ordem como parte de um conjunto de ideais.  

           Outro local onde se presenciava as encenações da vida diária era na Estação da 

Estrada de Ferro. Inaugurada no momento da chegada do trem, no ano de 1908, a 

Estação Ferroviária realimentava o ideário da modernidade em Bragança. Ela 

representava a presença do progresso que chegava ao povo no apito do trem, 

envolvendo os moradores da cidade, modificando seus hábitos e costumes. A estação 

passou a ser a porta de entrada de tudo que significava moderno, o desembarque do trem 

representava a chegada de novas modas, notícias, hábitos e costumes, era a ponte de 

ligação da cidade de Bragança com Belém e com os padrões culturais europeus. Ao 

desembarcar na estação, o viajante trazia as grandes novidades do estrangeiro atraindo a 

                                                 
2 O hábito de passear nos espaços públicos se consolidou como padrão cultural europeu, sendo exportado 

para a América. No Brasil se incorporou aos hábitos da população a partir de meados do século XIX. 
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visitação pública de curiosos pelo exótico. Desse modo, a estação juntamente com o 

trem deu um outro ritmo a cidade – veloz, intensa –, fazendo com que os bragantinos 

recebessem as novidades mais rapidamente. 

 

Estação da Estrada de Ferro de Bragança-PA. Fonte: IBGE. 

 

           As praças após serem reformadas, com novos jardins, eram outros ambientes que 

celebravam a modernidade e colocavam a cidade em sintonia com os valores e hábitos 

civilizados das metrópoles. Eram áreas destinadas exclusivamente para meditação e ao 

lazer familiar. A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, logo que foi revitalizada, passou 

a ser considerada a mais moderna da cidade, pois seguia o modelo de jardim europeu, 

florido, arborizado e com a presença de um monumento metálico vindo da Europa, 

reforçando assim, os princípios da convivência social europeia. Nos espaços da praça 

eram apresentados concertos reforçando o cenário de Paris: 

 

Pelas alamedas da vasta praça Marechal Deodoro da Fonseca no pavilhão de 

ferro ao centro e por todos os lados do belíssimo jardim notava-se uma 

concorrência animada de distinctas senhoras e cavalheiros que estavam alli 

presente para apresentação da banda Marcial do Município (...). Após a 

apresentação na casa do nosso director, effetuou-se sabbado 18 do corrente, 

na praça Marechal Deodoro da Fonseca, com a presença de um grande 

público, o concerto musical promovido pelos musicistas patricicios srs. 

Manoel Paiva, Frederico de Barros e Hermínio Barboza, tendo participação 

da exma. d. Amelia Pacheco e sr. Antonio Dias Ribeiro, distinctos amadores 

da arte de Mozart (...)
3. 

  

            Ao mesmo tempo em que ambientes revitalizados da cidade tornava-se um 

território de lazer, que alimentava o imaginário de uma convivência ordeira, a vida 

cotidiana nestes locais era também cercada de fatos diários que se traduzia em um 

                                                 
3 Jornal A Cidade. Jornal, 26 /03/1916. Coluna de notícias. Catálogo do Museu de Arte Sacra de 

Bragança-PA.  
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cenário que ameaçava romper com a ordem pública, evidenciando as tensões entre 

seguimentos populares e as autoridades. Dito de outro modo, a mesma área de 

circulação e convivência dos setores dominante fora também o de movimento de 

sujeitos sociais, que pela sua presença, muitas vezes vista como intempestivo ou mesmo 

perigosa, desmistificavam a “cidade ideal” apresentando a cidade real, ameaçando os 

parâmetros de uma sociedade civilizada. 

Notando-se no Mercado Municipal desta cidade muitos abusos que impedem 

não só a fiscalisação dos interesses da Empresa, como a própria fiscalisação 

municipal, muitas vezes. Peço a Vossa Senhoria, Prefeito de Polícia, uma 

patrulha para aquelle estabelecimento e o litoral, a fim de não só garantir a 

fiscalisação, mas também conter as desordens e os desregramentos de 

linguagem que não podem ser ouvidas por famílias que estão em harmonia no 

mercado...4               

 

           Na Bragança que desejava ser moderna, a exemplo das grandes cidades nacionais 

e europeias, certos comportamentos de pessoas que colocavam em risco a integridade 

física e desrespeitavam as normas e princípios morais nos espaços públicos, foram 

sujeitas a vigilância e punições. Dessa forma, ancorado teoricamente em Michel 

Foucault (1984), que examinando os mecanismos da disciplinarização da população – 

requisito primordial da governamentalidade –, observamos em Bragança, também, os 

procedimentos para aperfeiçoar a normatização, controle e disciplinarização dos 

populares no cenário de urbanização da cidade.  

 

Praça da República de Bragança-PA. Fonte: IBGE. 

 

           Num período em que se assistiu na sociedade brasileira, “à transformação do 

espaço público, do modo de vida, a propagação de uma nova moral e a montagem de 

                                                 
4 Requerimento de Alberto da Silva Maia, Concessionário da Empresa de Melhoramentos Públicos, 

enviado para   o Cel. Miguel Francisco Tontelles, Prefeito de Segurança Pública, 06/08/1919. Arquivo 

Público de Bragança-PA. 
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uma nova estrutura urbana, cenário de controle das classes populares e do 

aburguesamento de uma classe abastada” (SARGES, 1990, pg.67); a cidade de 

Bragança do Pará experimentava os ingredientes desta fase da reestruturação urbana das 

capitais brasileiras na virada do século XIX para XX. A política de urbanização 

implementada em Bragança seguia a proposta do modelo progressista, tendo como 

orientação os conceitos de “civilização” e “progresso” – justamente como prevaleceu 

nos trabalhos urbanísticos das grandes cidades europeias e nacionais. A proposta de 

urbanismo executada pelo poder público não estendia as benesses do progresso às 

camadas populares, onde viram-se obrigados a aceitar os regulamentos normativos e 

autoritários, evidenciando estratégias de controle, vigilância e contenção a segmentos 

sociais populares que não se enquadravam nos valores do grupo dominante.    

           Os estudos das fontes primárias – ou seja, os autos de querelas, requerimentos, 

jornais, leis municipais e os processos criminais –, fornecem informações preciosas 

sobre o cotidiano de Bragança da sua época. Dessa forma, permite ao pesquisador situar 

as vivências populares, suas ações de protestos e as estratégias do poder público na 

consolidação de uma “cidade ideal”.  

           A utilização dessa documentação como fonte histórica vem mostrando resultados 

altamente compensatórios. Historiadores como Chalhoub 5(2008), Bretas (1997), 

Pesavento (1995), dentre outros, que se ocupam em estudar as reformas urbanas nas 

cidades brasileiras se apresentam com trabalhos originais e relevantes, utilizando como 

objeto de pesquisa esse tipo de material. Esses estudos estão ligados à História Social, 

procurando trabalhar o cotidiano social e as histórias de vida das pessoas atingidas pelo 

processo de exclusão dos espaços urbanos. Assim sendo, ao reconstituir esse tipo de 

fonte, acaba revelando a pluralidade de informações: da vida cotidiana, dos conflitos 

sociais, das reclamações de moradores despejados da área urbana da cidade, as 

denúncias de pessoas que não são atendidas pelo serviço público, etc. No entanto, essa 

documentação, “sob as diversas denominações que teve ao longo do tempo, são bastante 

ricas e ainda muito pouco exploradas pelos historiadores” (BARCELLAR, 2005, pg. 

56). 

                                                 
5 Uma obra indicadora de um método de utilização de fontes criminais é a de Sidney Chalhoub, intitulada 

Trabalho, lar e botequim (2008). O conteúdo revelador dos processos que envolviam, sobretudo, três 

personagens, ligados ao trabalho na estiva, além de outros – que foram analisados por esse historiador 

em meio a outros 140 processos – são fundamentais para o entendimento do cotidiano no Rio de 

Janeiro, ao final do século XIX e do início do XX. O objetivo principal de Chalhoub são as práticas e 

os mecanismos de controle social da sociedade fluminense da belle époque.  
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            Assim, o relato abaixo nos apresenta as experiências de vida das pessoas comuns 

por meio dos processos crimes. Conforme Lélis & Rodrigues “a fala das testemunhas 

nos processos crimes é rica em detalhes e serve de estopim para a apreensão da história 

de pessoas comuns” (LÉLIS & RODRIGUES, 2011, pg. 67). Pois segundo Sharpe “é 

importante explorar as experiências daqueles homens e mulheres, cuja existência é tão 

frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas de passagem na 

principal corrente da história” (SHARPE, 1992, pg. 89). 

 

A TRAJETÓRIA DE VIDA DE UM CRIMINOSO 

 

           No dia 15 de agosto de 1919 Gercino Amâncio, 26 anos, natural do Ceará, 

conhecido como Taxinho se encontrava detido na sela da Cadeia Municipal da Cidade 

de Bragança do Pará, que funcionava no primeiro andar do prédio da Intendência 

Municipal. Ele estava preso naquele local por ter agredido, em companhia de um grupo 

de desordeiros, João Miranda, quando este estava a caminho de seu trabalho na Rua Dr. 

Roberto, próximo à Estação da Estrada de Ferro. Em seu depoimento João argumentou 

que Gercino e seus companheiros “tinha a intenção de roubá-lo e nessa ocasião foi 

ferido com golpes de faca. ” Por esse delito, e outros ainda mais graves, ele acabou 

sendo condenado a 20 anos de cadeia. Acabava, portanto, ali as peripécias de um, 

suposto, líder de gangue que atuava no território da cidade de Bragança.  

 

 

Locomotiva Estrada de Ferro de Bragança-PA. Fonte: IBGE. 

 

           Diante das acusações contidas nos processos, pode-se perceber que Taxinho 
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possuía uma vida levada pelo crime. Sua história de vida, revelada nos autos, nos 

mostra exatamente isso. Logo que chegou a Bragança, em 1912, fora encaminhado, 

juntamente com outros, possivelmente, retirantes do Nordeste, para a colônia agrícola 

de Benjamin Constant, em detrimento a política de povoamento, estabelecido pelos 

governos paraenses a Região de Bragança. Era notável a grande presença de pessoas 

que embarcavam e desembarcavam na Estação da Estrada de Ferro, dinamizando o 

ritmo da cidade. Certamente Taxinho seria apenas mais um sujeito oculto em meio 

àquela multidão, caso suas ações não viesse chamar a atenção das autoridades 

bragantina.   

           A vida criminal de nosso personagem, como consta nos autos, teve início quando 

o mesmo resolveu abandonar a colônia agrícola, em que trabalhava como agricultor, 

para morar em Bragança, com o propósito de melhorar de vida. Na cidade passou a 

exercer o trabalho de carregador de gêneros agrícolas e pescado para o embarque na 

Estrada de Ferro, com destino à Belém. Contudo, o ofício de carregador, no qual 

Taxinho labutava, exigia muito esforço e o dinheiro que ganhava não recompensava. O 

pouco dinheiro que adquiria diariamente servia apenas para o seu sustento alimentar, 

“vivendo muitas vezes da caridade de pessoas”.6 Sua situação piora, quando passou a 

dever dois meses de aluguel, na casa em que morava, na Travessa 7 de Setembro, onde 

se viu obrigado a abandonar a casa e morar nas praças da cidade. A razão do despejo de 

Taxinho, possivelmente, é decorrente ao aumento do aluguel de 15.000 mil réis 

mensalmente para 30.000 mil réis, devido à alta cobrança das décimas urbanas 

estabelecida pela Intendência, obrigando os proprietários dos estabelecimentos 

habitacionais elevar a cobrança de aluguéis.                  

           Vivendo na condição de miséria, sem casa, com pouco dinheiro, Taxinho tem 

todos os ingredientes para entrar no caminho do crime. Sua primeira transgressão, que 

desperta a atenção policial, seria um roubo de quatro rolos de tabaco e a quantia de 

200,00 mil réis praticado em um estabelecimento comercial, situado na Rua Visconde 

de Souza Franco. O acontecimento chegou ao conhecimento da Polícia Municipal de 

Bragança, que logo saiu à sua procura e o deteve na povoação do Abacateiro, as 

proximidades da cidade. Por essa infração Taxinho recebeu a pena de 10 dias de prisão 

que fora reduzido a 5 dias, pelos seus trabalhos prestado nos reparos realizados nas ruas 

da cidade. Mas esta transgressão seria apenas uma de tantas outras praticadas por ele.    

                                                 
6 Depoimento de Taxinho. Auto de crime de 1917. Fórum da Comarca de Bragança-PA. 
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           Conquistando a sua “liberdade” e voltando ao ambiente da rua, Taxinho faz 

amizade com outras pessoas excluídas, passando a conviver em meio a ladrões, 

bêbados, mendigos, prostitutas e desocupados. Seu modo de vida não era um exemplo 

exclusivo no cotidiano dos populares. O que se observa, analisando os processos, é que 

o espaço urbano de Bragança, mostrava-se repleto de sujeitos sociais desprovido da 

cidadania. Em pesquisas feitas nos livros de obituário que compreende o ano de 1906 a 

1918, foi possível constatar um significativo número de pessoas que eram enterradas 

como indigentes. Ao longo do século XX, a região de Bragança recebeu um número 

bastante expressivo de migrantes nordestinos vivendo de várias tarefas, atuando como 

pescadores, agricultores, vendedores ambulantes, sapateiros, carregadores, enquanto 

outros, sem alternativa, ficavam perambulando pela cidade rompendo com a ordem 

pretendida.     

           Foi neste cenário, que Taxinho, após ter feito amizade e sendo respeitado, passa a 

ser líder de um grupo de desordeiros. Eles atuavam em vários lugares no município 

cometendo todo e qualquer tipo de delito. O grupo normalmente agia na cidade pela 

parte da noite, uma vez que a falta de um patrulhamento mais ostensivo permitia suas 

ações. Como ocorreu na noite de sábado de 1918 quando o bando, após ter ingerido 

bebida alcoólica, no boteco que ficava na Rua General Gurjão, dirigiram-se para a Praça 

Marechal Deodoro da Fonseca, percebendo nenhum policiamento naquele local 

quebraram as luminárias dos postes e danificaram o jardim florido da praça. Assim, 

quando as autoridades passaram a investigar o caso chegaram à conclusão de que “uma 

turma de bandidos” estaria agindo no município comprometendo o embelezamento da 

cidade, bem como sua tranquilidade. Em mensagem enviada ao Departamento de 

Polícia Municipal, Alberto da Silva Maia, empresário de melhoramentos públicos da 

cidade, denuncia os comportamentos, práticas e condutas do grupo que contesta a 

normatização:  

 

Venho trazer ao Vosso conhecimento que diversos vagabundos se reunem a 

jogar bolas nas ruas e praças da cidade, dando isso logo a quebrar as 

lâmpadas de iluminação pública, usando varas vivem a quebrar as lâmpadas e 

danificando as arvores e plantas dos jardim das praças. Os desocupados 

quando estão reunidos no jogo dificultam o transito público e até traz 

dezastre a qualquer pessoa quando atingida pela bola, por Vosso intermédio 

faça cessar essas depredações  que trazem não só prejuízo ao embelezamento 

da cidade, como o sossego dos bragantinos. 7       

                                                 
7 Alberto da Silva Maia. Mensagem enviada ao Departamento de Polícia Municipal, 1918. Arquivo 

Público Municipal.   
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           Roubos, brigas e um caso de homicídio foram denúncias atribuídos ao grupo. 

Conforme uma denúncia feita pelo comerciante Emanuel Vasconcelos, seu 

estabelecimento foi roubado por Taxinho e mais dois gatunos. O episódio ocorreu na 

Rua Santo Antonio, próximo ao Mercado Municipal, por volta das 8:00 horas da noite, 

quando Emanuel se preparava para fechar o seu estabelecimento. Nesse momento 

apareceu um jovem dizendo que queria comprar remédios, de acordo como estava 

escrito no auto, ele aparentava ter 20 anos de idade, altura regular, magro, com os 

cabelos soltos, um rosto redondo, nariz redondo, trajando calça preta e estando sem 

camisa. Percebendo que Emanuel se encontrava sozinho, o jovem anunciou o roubo e 

logo em seguida apareceu Taxinho que, armado de uma faca, ameaçava o proprietário 

dizendo que “queria o dinheiro ou lhe tiraria a vida”.8 Com a chegada do terceiro 

compassa, o proprietário foi obrigado a se deitar com o rosto ao chão e depois amarrado 

no pé do balcão de madeira. Após ser espancado e ameaçado de morte o comerciante 

entregou o dinheiro que estava na gaveta do balcão. Segundo o depoimento de Emanuel 

os ladrões levaram a quantia de 400:00 mil réis, além de mercadorias valiosas.       

           É interessante observar nesta ocorrência que o roubo foi todo planejado pelo 

grupo. Ao que parece, a turma de Taxinho conhecia bem o horário de circulação de 

pessoas naquele local. Maria Catarina, esposa de Emanuel, em seu depoimento relata 

“que viu várias veses três homens que ficavam no fim da tarde observando atento o 

movimento do comercio. ”  Este tipo de artifício já tinha sido usado pelo grupo em 

outras ocasiões, como o que ocorreu no estabelecimento comercial Casa Oriente, que 

ficava na Rua Visconde de Souza Franco. O roubo aconteceu estrategicamente no 

horário das 12 horas do dia, momento em que a movimentação de pessoas no comercio 

era pouco, e contou com a participação de outro compassa, que não foi possível 

identificar no processo. Vejamos como ocorreu o episódio de acordo com a denúncia do 

proprietário do comercio, Arnaldo Torres: 

 

... que estava sentado próximo o balcão quando apareceu, lá pelo meio-dia, 

um jovem e suspeitou logo delle, pois percebeu que não tinha aparência de 

um rapaz de bem, estava mal trajado, em seguida elle foi em direção aos 

tecidos que estavam de venda perguntando o peço dos tecidos, sem que o 

Senhor Arnaldo Torres percebesse apareceu Taxinho, vendo então que se 

encontrava sosinho retirou uma faca de sua centura e veio em sua direção 

disendo que ia  mata-lo se não entregase o dinheiro. Percebendo que Taxinho 

                                                 
8 Auto de crime. 1918. Fórum da Comarca de Bragança-PA. 
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e o jovem eram companheiros, o referido comerciante travou uma briga com 

o jovem e Taxinho deu-lhe uma pancada na cabeça. O outro companheiro 

delle nessa occasião prendeu as mãos do Senhor Arnaldo Torres então 

Taxinho disse que elle lhe dava uma facada se não entregasse todo o dinheiro, 

afim de evitar sua morte o comerciante dise o local em que estava o dinheiro 

e para lá se dirigiu o assaltante, com o dinheiro em mãos os dois saíram 

corendo em direcção ao Mercado Municipal.9             

 

           Em meio às denúncias feitas, o principal responsável pelos incidentes, em grande 

parte, parece ser atribuído a Taxinho. Mas como nos revelam os processos analisados 

ele não agia sozinho. Porque então apenas seu nome é citado pelas vítimas? É bem 

provável que o público o conhecia pelo fato dele já ter prestado serviços de carregador 

de mercadorias para os comerciantes ricos da cidade.  

           Essas impressões sobre Gercino Amâncio, o Taxinho, fora revelado na leitura de 

um outro processo crime. Trata-se de um assassinato praticado pelo grupo de Taxinho 

no povoado de Urumajó localizado aos arredores da cidade de Bragança. É provável que 

ele tentava escapar da polícia se deslocando para aquele povoado.  

           O caso ocorreu às 19:00 horas no negócio do proprietário Raymundo Souza 

Farias situado na Rua da Liberdade, quando Taxinho, após ter ingerido bebida, e com 

mais dois companheiros caminhavam pelas ruas do povoado completamente bêbados 

proferindo palavras injuriosas. Ao chegarem ao boteco tomaram cervejas, senhor 

Raymundo percebendo que estavam altamente alcoolizados e que não pagariam a conta, 

nego-os a bebida. Taxinho, inconformado agride o proprietário arremessando uma 

cadeira que atinge sua cabeça, ferindo-o gravemente. Os dois travam ainda uma briga 

violenta em meios socos e pontapés. Diante da briga um dos companheiros de Taxinho 

apanhou uma faca e feriu gravemente Raymundo. A faca penetrou o lado esquerdo da 

costa da vítima acertando de cheio o coração. Algumas pessoas que estavam ali bebendo 

presenciaram o crime, Bento Nascimento, vendedor ambulante, presenciou o 

assassinato. Vejamos o que ele disse quando foi chamado a depor:  

 

(...) se encontrava alli bebendo em uma mesa Taxinho e dois companheiros já 

havia algum tempo quando elles pediram mais uma cerveja, Raymundo 

Farias se dirigiu a mesa delles para comunicar o pagamento direpente 

Taxinho se levanta e deruba a mesa em que estava bebendo passando a 

insulta Raymundo, covardemente elle lança uma cadeira que o atinge na 

cabeça, vendo que o sangue escoria pelo rosto o proprietário correu em 

direção a seu agressor, agarados os dois caem por cima das mesas e cadeiras 

rodando com elle pelo chão, nessa ocasião um homem fere Raymundo na 

                                                 
9 Depoimento de Arnaldo Torres. Auto de crime. Fórum da Comarca de Bragança-PA.  
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costa com uma faca, minutos depois elle more (...). 10       

 

 

           O que chama atenção nesse depoimento é que Bento Nascimento parece que já 

conhecia Taxinho. O processo não possibilitou identificar de onde Nascimento o 

conhecia, pois fazia pouco tempo que Taxinho havia chegado naquele povoado.           

           As transgressões cometidas pela quadrilha de Taxinho simbolizava a desordem, 

pois contradiz o ideal de cidade moderna e as imagens de desejo das elites bragantinas. 

A preocupação da administração municipal começou a ser focada no espaço central, 

pois dentro desse perímetro eram encontrados vadios, mendigos, doentes e bêbados que 

perturbavam e ameaçavam a vida da população. Nos relatórios da municipalidade é 

visível a preocupação pela preservação e defesa da ordem e harmonia da cidade. Em 

mensagem apresentada ao Conselho Municipal, em 1916, o intendente Francisco 

Antônio Pinheiro Junior, chama a atenção pelo desempenho no papel de reprimir e 

garantir a tranquilidade no território urbano:   

 

Escudados no sentimento da regeneração de costumes porque vem passando 

todo este rico estado do Pará, o governo municipal desenvolve acções 

eficientes para a manutenção da ordem e segurança pública. Os habitantes de 

Bragança reclamam de indivíduos de maus costumes e vícios que diariamente 

ameaçam a tranqüilidade dos cidadãos; até pouco tempo poucas veses se via 

na cidade acontecimentos que perturbavam o sossego público. Grande são os 

esforços da Polícia Municipal para punir e reprimir das praças, das ruas, do 

comercio, vadios, embriagados, jogadores, reles espécies que infestam a 

cidade de crimes. 
 

            A insegurança e o perigo estavam cada vez mais presentes na vida urbana dos 

bragantinos. Para dar conta dessa situação, a Administração Municipal desenvolveu 

mecanismo de controle e repressão às pessoas que eram vistas como perigosa. “A 

criminalidade e o controle social passa ser então, tratada pelos governantes sob a mesma 

ótica” (MAIA,2009, pg. 43).                     

           Os documentos judiciários e da municipalidade analisados nos revelam que o 

grupo de Taxinho destoava da conduta social estabelecida. Os discursos das autoridades 

exigiam uma rápida solução para garantir a tranquilidade e a ordem social. Para isso, o 

governo optou por intensificar a presença policial nas ruas. Como afirma Gizlene Neder, 

“nas primeiras décadas da República existia uma forte preocupação relativa ao controle 

social e a disciplina, especialmente das classes pobres e da massa de trabalhadores”, 

                                                 
10 Auto de crime. Depoimento de Bento Nascimento. 1918. Fórum da Comarca de Bragança-PA. 
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revelando um chamado “medo branco” (NEDER, 1997, pg. 86), que se manifestava, 

principalmente, diante da possibilidade de alargamento espacial da população pobre.  

           Diante disso, pode-se verificar que o perigo social cresce e torna-se mais 

ameaçador, à medida que o pobre deteriora sua condição pela ociosidade, ameaçando a 

harmonização social e o modelo idealizado do homem trabalhador. Tratava-se 

inicialmente de uma política que garantisse a ordem e tornasse a população pobre útil a 

dispor seu tempo ao trabalho – na produção agrícola, na pesca, e no comércio – na 

estratégia de torná-lo um trabalhador produtivo. Para isso, seria necessário controlá-lo e 

enquadrá-lo no processo produtivo do município, para que seu tempo possa ser utilizado 

e aproveitado ao máximo. Como destaca E. P. Thompson, “na sociedade capitalista 

madura, todo o tempo deve ser consumido, negociado, utilizado; é uma ofensa que a 

força de trabalho meramente passe o tempo” (THOMPSON, 1998, pg. 98). Pois seria 

através do desenvolvimento da “indústria agrícola que Bragança se destacaria no 

cenário regional e acompanharia a marcha progressiva da capital, para ser 

indiscutivelmente a segunda cidade mais desenvolvida do estado do Pará”11. 

           Na verdade, tudo o que comprometesse a ordem social e a produtividade do 

município era condenado. Jogos de azar, o alcoolismo e a vadiagem eram atividades e 

práticas vistas como perniciosas, porque podiam afastar o homem do trabalho e dos 

padrões de comportamento estabelecidos. O jogo é visto como um vício que transgredia 

a moral pública, e tinha consequências ainda piores, pois acreditava-se que ele 

estimulava outros desregramentos, fazendo com que o jogador se esgueirasse pelo 

caminho sem volta do crime. Os jogos conhecidos como jaburu, baralho, roleta, entre 

outros, eram praticados principalmente em lugares como bares e botequins, exigindo 

maior vigilância do poder público sobre esses ambientes. De acordo com o Código de 

Polícia Municipal de 1913, no artigo 91, era proibido qualquer tipo de jogos de azar 

dentro e fora dos estabelecimentos de casas de botequins. Os infratores seriam presos, e 

o dono do local ou responsável por tal prática seria aplicado à multa de 50$000 réis.        

           O uso do álcool12 excessivo era um grande mal que desrespeitava as normas e 

princípios morais, sendo o maior responsável pelos desregramentos e desordens na 

cidade, suscitando medidas de punição e repressão por parte do poder público. Em 

                                                 
11 Relatório do intendente Antônio Pinheiro Junior. 1915, Arquivo Público Municipal. 
12 Na análise dos autos criminais e dos relatórios dos Guarda Municipais o consumo do álccol excessivo 

são as causas mais frequentes de prisão.  
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mensagem dirigida aos Vogais do Conselho Municipal em 23 de abril de 1913, o 

Prefeito de Polícia de Bragança, Antônio Augusto Pereira de Souza, solicitava 

providencias para o abuso do álcool nos comércios: 

Hoje, que nos reunis para trabalhar escudados no sentimento da regeneração 

de costumes porque vem passando todo este rico Estado do Pará, permittes 

que eu venha perdir a vossa attenção para factos que se vêem desenrolando 

neste município de Bragança e dos quaes os governos transatos nunca 

cuidaram. Existem, aqui algumas casas comerciaes que tendo licença 

municipal para o comercio de botinguim permanecem abertas até altas horas 

da noite; porem, infelizmente, não passam de guintandas de reles espécie e 

cujo principal gênero de venda é a cachaça. Resultando, portanto o constante 

ajuntamento, nessas casas, de indivíduos de maus costumes e que dedicam-se 

ao vício da embriagues e dahi os muitos crimes que se dão nesta Comarca. 

Exposto o facto, atrevo-me a pedir a V. S. que se digne tomar medidas 

urgentes que autorizem fazer cessar esses abuzos nas casas que tenham como 

gênero de seu principal comercio a cachaça (...).    

 

           As medidas apresentadas pelo Prefeito de Polícia visavam dificultar a instalação 

e abertura de estabelecimentos de comercialização de cachaça, determinação de um 

horário para sua venda, multa e proibição total para o proprietário do estabelecimento 

que não obedecesse ao horário de venda. O Conselho Municipal atendendo a 

representação de Antônio Augusto Pereira Souza aprovou a Lei nº 92 de 26 de abril de 

1913, do Código de Polícia Municipal, proibindo “os botequins que não sejam de hotéis 

ou pensões a serem obrigados a fechar as nove (09h00min) horas da noite, do mesmo 

modo aos domingos e feriados até ao meio dia, só podendo abrir no dia seguinte”. 

Incorria na multa de 50$000 réis ao dono do botequim que estivesse vendendo cachaça 

e o indivíduo que fosse encontrado bebendo, após a hora estabelecida.    

           A ociosidade é outra ameaça que desrespeitava a ordem no espaço urbano e 

incomodava o poder público, sendo necessário criar mecanismo de recuperação e 

transformação do praticante da vadiagem. Consistia numa política de enquadramento no 

regime de trabalho e lições de princípios morais destinado a “uma malta de menores 

vagabundos” que eram vistos jogando bilhar nas tabernas, perambulando pelas ruas, 

envolvendo-se em brigas ou proferindo piadas de mau gosto aos transeuntes. Enquanto 

isso, a imprensa se manifestava reclamando medidas para acabar com esse mal que 

ameaça o espaço público de Bragança: 

Bragança, possue uma malta de menores vagabundos e é preciso dar-lhes 

correctivo, e esse só pela educação pode ser bem proveitoso. Muito 

felicitaremos a nossa terra se dentro em breve tivermos o prazer de ver cada 

menor vagabundo sentado a noite nos bancos da Escola Nocturna e de dia das 
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diversas officinas de alfaiate, marceneiros, sapateiros etc, que possuímos.13      

  

           A inclusão de meninos vadios ou desocupados nas escolas e oficinas os tornaria 

úteis à sociedade; acostumando-se ao trabalho, garantiriam o seu futuro e o processo 

produtivo do município. Para dar conta dos moleques pobres que transitavam pelas ruas 

e praças da cidade, a intendência resolveu criar uma turma especial na Escola Municipal 

Noturna, onde os meninos seriam recolhidos para instrução educacional e profissional, 

mas de preferência agrícola. Mas mesmo com todos os esforços do poder público em 

livrar os espaços da cidade desses “elementos que pouco a pouco se aperfeiçoam no 

mundo do crime”,14 o que se observa é sua permanência no centro urbano. Isto fica 

evidente na análise das listas de frequências15 dos alunos. Do total de 90 alunos pobres 

matriculados, apenas 37 frequentavam a escola ao longo do ano de 1916.               

           Como se nota, as medidas elaboradas pela administração municipal e autoridades 

públicas, surgiram exclusivamente pela necessidade de preservação e defesa da ordem 

urbana. Uma cidade que busca estar em sintonia com o progresso que experimentava a 

capital do Pará, tudo que ameaçasse a idealização de uma cidade civilizada, passa a ser 

motivo de preocupação por parte dos setores dominantes, que não mediram esforços 

para promoverem ações de vigilância, controle e punição sobre os costumes, hábitos e 

lazer dos segmentos populares.                   

           A construção da Bragança moderna implicava representações imaginárias sobre 

os seus cidadãos. Assim é que a imagem do cidadão trabalhador, educado, bem vestido e 

produtivo deveria sobrepor-se à imagem do indivíduo vagabundo, ocioso, embriagado e 

desordeiro. Diante disso, compreendia-se que as camadas populares possuíam uma 

condição de vida "suja", com hábitos desregrados e valores constantemente 

relacionados à festa, às bebidas, à promiscuidade, devendo, portanto, ser disciplinadas. 

           Na corrida incessante em busca do ideal de progresso experimentado pelas 

capitais da economia da borracha, Belém e Manaus, os grupos dominantes de Bragança 

procuraram estabelecer padrões de sociabilidades que possibilitassem alcançar tal ideal, 

mas que não foram incorporadas em sua totalidade por parcelas da sociedade 

                                                 
13 Jornal A Cidade, 26/09/1915. Museu de Arte Sacra de Bragança-PA. 
14 Jornal A Cidade, 07/08/1918. Museu de Arte Sacra de Bragança-PA. 
15 Este tipo de documentação possibilita ao historiador ter acesso a informações sobre crianças negras e 

imigrantes ao ensino, bem como a permanência das crianças no ensino, ao longo dos anos. Ver: 

BARCELLAR, Carlos A.P. Uso e mau uso dos arquivos. In: Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 

2005.   
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bragantina.  Esta questão figura quando as mesmas relações sociais praticadas entre as 

elites eram postas como parâmetros para os grupos populares, provocando tensões 

culturais no cotidiano da cidade. 

           Assim, a missão da polícia passou a ser excluir da cidade tudo aquilo que não era 

visivelmente bonito e os sujeitos que representasse perigo. “As cidades foram 

modernizadas tirando a pobreza de vista e aqueles que repeliram ou tentaram repelir a 

classe pobre, perigosa e pestilenta do centro da cidade passaram a servir de modelos 

para todas as outras cidades republicanas” (CRESPO, 2005, pg. 34). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                   

           Os estudos sobre as cidades no Brasil vêm se mostrando cada vez mais 

preocupados em analisar as experiências das camadas populares, pela participação que 

tiveram no universo social: moradia, trabalho, relações de dominação e resistência, etc. 

Essa tendência tem se beneficiado pela consagração de uma História da cultura popular, 

que busca valorizar as dimensões do viver social, há tempos desprezada na tradicional 

escrita da História Vista de Cima. Diante disso, a historiografia brasileira, inserida numa 

nova proposta de reescrever o discurso histórico tem se preocupado em deslocar o olhar 

em direção às pessoas “comuns do povo”, possibilitando o historiador visualizar a 

cidade do outro ponto de vista, da perspectiva vista de baixo. Nesse caso, trata-se de 

alargar o campo de abordagem de uma “Nova História Social” que vem se impondo nos 

estudos locais, permitindo confrontar paradigmas interpretativos mais totalizados, 

muitos deles produzidos a partir de contextualidades hegemônicas regionais. 

           Em face disso, o processo de urbanização da cidade de Bragança do Pará, ajuda a 

compreender as medidas urbanísticas os quais teriam se submetido as cidades 

amazônicas. Apesar de prematuro, o projeto de remodelação urbana de Bragança no 

início do século XX, não deixa de ser relevante. Em termos gerais, sua política de 

espaço urbano apoia-se no discurso modernizante da época que estava presente nas 

grandes cidades nacionais, promovendo uma renovação estética e higiênica na área 

central da cidade, utilizando os códigos de posturas e leis municipais, que funcionavam 

como mecanismo de controle, vigilância e repressão dos elementos nocivos ao padrão 

que estabelecia a vida moderna dos privilegiados da cidade. Tal estratégia no meio 

urbano atendia o espírito de modernidade da elite bragantina em transformar o espaço 
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central da cidade, embelezado e organizado, que satisfaça os olhos e preserve a higiene, 

viabilizando o “progresso e civilização”, de acordo com os moldes da doutrina 

republicana brasileira. Entretanto, como observa Nazaré Sarges o “progresso 

operacionalizado pelo Estado atingia mais diretamente o espaço de atuação das elites, o 

centro urbano, visto que o fausto e luxo conviviam com a miséria, a prostituição e 

outras mazelas sociais” (SARGES, 1990, pg. 76). 

           O caráter do projeto urbanizador pelo qual a cidade de Bragança assume, nos 

dois primeiros decênios do século XX, exige por parte da Administração Municipal uma 

política de ordenamento do espaço urbano da cidade e da utilização dos mecanismos de 

controle, dominação, vigilância e contensão a segmentos populares que não se 

enquadram nos padrões estabelecidos pelos ideais de modernidade e civilidade. Assim, 

práticas populares de sociabilidade que estavam fora dos padrões estabelecidos de 

comportamento e relacionamento geravam representações e leituras estereotipadas, 

sujeitando as ações populares a penas ou sanções.   

           Diante disso, é relevante, portanto, demonstrar como os populares viviam e 

agiam as contradições sociais. Afinal, essas categorias sociais vivenciaram uma dada 

realidade histórica onde suas aspirações eram válidas nos termos de sua própria 

experiência. “Retomá-las, estabelece uma concepção teórica que não lê a dinâmica 

histórica de forma evolutiva e permite ao historiador intervir no social, pois podemos 

descobrir em algumas das causas perdidas (...), percepções de males sociais que ainda 

estão por curar” (THOMPSON,1987, pg. 112).                                                   
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