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RESUMO: O trabalho analisa as alianças matrimoniais realizadas por migrantes cearen-
ses que vieram para Belém no período da economia da borracha, observando o universo
da conjugalidade formal e informal por eles estabelecida. Acompanha a trajetória de al-
guns personagens e, ainda, as redes de amizade, moradia e conterrâneidade mantidas por
estas pessoas a propósito de seus constantes deslocamentos. A discussão é feita tomando
como referência documentos religiosos, processos criminais e matérias de jornais.
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ABSTRACT: Article analyzes marital alliances among migrants from the State of Ceará,
Brazil, who established themselves in Belém during the Rubber Boom Period. Research
observes the universe of both formal and informal conjugality. 5tudy follows some of
the actors saga as well as aspects such as their friendship network, housing and cornrade-
ship given their constant moving. Discussion takes as reference religious documents,
criminal files and newspaper articles.
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Neste artigo me proponho a discutir o casamento, as relações fami-
liares e de sociabilidade de migrantes cearenses, que residiam na cidade de
Belém, capital do Estado do Pará, entre os anos de 1870-1920. Que tipo
de alianças estes migrantes estabeleceram? Os matrimônios eram realizados
preferencialmente com cearenses, ou com pessoas de outras naturalidades?
Como se dava a organizaçáo destas famílias, e em que medida, o desloca-
mento gerava a ruptura no relacionamento com o grupo de parentesco, ou
mesmo, com os conterrâneos? Estas sáo as principais questões que procura-
rei discutir ao longo do trabalho.
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MIGRAÇÃO, ECONOMIA E MATRIMÔNIO

o deslocamento populacional que se verificou para a cidade de Be-
lém, no final do século XIX e início do XX, imprimiu uma nova dinâmica
à cidade. A expansão da economia da borracha aliada à seca em estados do
nordeste constituem-se em cenários importantes, que ajudam a entender
o aumento populacional na capital paraense. Muitas dessas pessoas que se
deslocaram para o Pará findaram por estabelecer residência no estado e cons-
tituir novas famílias. Quando percorro os registros de casamento de duas das
principais igrejas da cidade naquele período, encontro um número surpre-
endente de migrantes formalizando suas uniões. Um número que em igrejas
como Nossa Senhora de Nazaré' chega mesmo a ultrapassar a quantidade
de casamentos envolvendo paraenses. Em cada dez casamentos ocorridos
na paróquia de Nazaré, em cerca de cinco deles os noivos vinham de algum
lugar dos estados hoje chamados nordestinos", enquanto que, em média,
apenas três nubentes, eram paraenses.' Porquanto, não é exagero afirmar
que a intensa migração incentivada pela economia da borracha, re-configura
o perfil das alianças matrimoniais da cidade.

Por sua vez, quando analiso a origem dos noivos advindos da região
nordeste, verifico que a maioria pertencia ao estado do Ceará. Os natu-
rais deste estado representavam um pouco mais da metade, mais especifica-
mente, 24%, do total de 47% dos contraentes nordestinos encontrados nos
registros de Nazaré." São pessoas nascidas nas mais diferentes localidades,
com especial destaque para as áreas de Baturité, Sobral, Icó, Maranguape,
Camocim, Crato e Fortaleza.

O acompanhamento destes migrantes nordestinos nos registros de
casamento das paróquias, permite estabelecer um paralelo muito próximo
entre os períodos de deslocamento mais intensos, gerados pela seca, e a efe-
tivaçâo de alianças matrimoniais em Belém. Basta dizer que, no ano de 1870
não encontrei referência a nenhum casamento de indivíduos provenientes
de estados do nordeste na Igreja da Sé, a única que ainda mantém dados
referentes a este ano. Por outro lado, após este momento, mais precisamente
no início da década de 80, os registros começaram a aparecer, mesmo que
ainda timidamente, correspondendo a apenas 9% do total dos matrimônios
ocorridos ao longo dos anos compreendidos pela pesquisa. Contudo, o nú-
mero de matrimônios vai crescer consideravelmente nos anos posteriores,
alcançando 16%, em 1890, subindo expressivamente para 61 % em 1910,
para finalmente cair em 1920, para 14%.
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quadro flutuante dos números acima me permite aferir que a
".1nd . pre ença de casamentos de migrantes nordestinos nas década d·
1H90 a 1910 pode estar aliada a diversos fatores, com destaque para o ra(~
li' orre ponder a um momento posterior às duas grand~s .secas r~spon áveis
P .10 inten o fluxo de migração nordestina para a Amazollla, parncularmen-
l' no anos de 1877 e 1889. Período que também compreende o au~e da
. on mia da borracha, e a necessidade de mão-de-obra para a explo.raçao d
~eringais, a produção agrícola e a demanda maior do setor d~ serviço. Por
outr lado a queda no número de casamentos verificada na de cada de 1920
'. ba tante' sugestiva; afinal, trata-se do período de dec,línio da economi.a
gomí[era, que poderia levar não apenas a um menor estimulo ~o fl~o mi-
grat rio, como também ser responsável pelo refluxo da populaçao migranre

aqui re idente.

.ALIANÇAS MATRIMONIAIS E ORIGEM

Mas, com quem estas pessoas estavam se casando? Para respo~der a
'Sl.\ questão me propus a traçar o perfil das, ali~nças cruzand~ a naturalldad.·
dos nubentes. O quadro que se montou a minha fre~te fOI bast~nt,e revc
Ia lor, pois o que encontrei foi uma intensa homogamla em relação ~ ~atll
ralidade dos cônjuges. Essa foi uma tendência presente entre os m~lvldum
de praticamente todos os Estados. Em outras palavras, ist~ quer dizer qu .•
earenses casavam-se preferencialmente com cearenses, e no-grande~se -d~)

norte com rio-grandenses-do norte, sendo esta última a segunda,malOr 011

gração de nordestinos para Belém, perdendo apenas para o Ceara '.
Traduzido em termos percentuais posso afirmar que, mais da rn .

tade dos homens cearenses, mais precisamente 61 % deles que realizara:
matrimônio em Belérn, casou-se com mulheres cearenses. Apenas 15 Yo

a aram-se com mulheres paraenses e nenhum com portuguesas. O núrner
de earenses casados com mulheres de outros estados nordestinos também
nâo é expressivo, atingindo apenas 12% do total de matrim~nios.

No universo das noivas esta tendência não se modifica, emb ra o

P
ercentual de casamentos homogâmicos seja menor. Deste modo, cer a d '

A eo um número54% das mulheres cearenses casaram-se com seus conterran ,
inferior ao masculino, mas que ainda assim ultrapassa a metade do enlac 's.
Por outro lado, se entre os homens não houve o registro de ca amemos -n
vivendo cearenses e portuguesas, este tipo de aliança ocorreu entr . as mu
lheres, mesmo que em um per entual pequeno de 6% do matrimônios No
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que se refere aos casamentos de mulheres cearenses com homens de outros
Estados nordestinos, o percentual é igualmente superior ao masculino, gi-
rando em torno de 23%. Entretanto, assim como os noivos cearenses, pou-
cas mulheres casaram-se com homens paraenses, num total geral de 12%.

Estes números inferem a existência de uma preferência pelos casa-
mentos homogâmicos do ponto de vista da naturalidade, entre os migrantes
nor~e~t~nos de uma maneira geral, e dos cearenses em particular. Algumas
p~sslblhdades podem ser assinaladas para se pensar esta prática matrirno-
mal. Dentre elas, o intenso convívio nos espaços de moradia e de trabalho
destes rnigranres em Belém. Ruas, vilas, estâncias e cortiços inteiros forma-
dos por pessoas da mesma naturalidade, podem contribuir com a existência
de uma intensa sociabilidade atualizada em relações de vizinhança e de tra-
balho, marcadas por tensões, mas também pela ajuda mútua, possibilitan-
do a permanência de laços culturais e afetivos a propósito dos constantes
deslocamentos. Por Outro lado, casar-se com alguém da mesma naturalidade
podia significar também a tentativa de manutenção de uma certa referência
cultural, além da expectativa do retorno à terra natal, onde a moradia atual
podia ser vista como um momento temporário de suas trajetórias. Logo,
casar-se com alguém do mesmo estado poderia diminuir possíveis obstácu-
los de retorno com a família para o local de origem.
, Est~ perfil homogâmico de alianças mostrou-se bastante específico
as pessoas onundas dos estados do nordeste, não se apresentando para outros
tipos de migração, como a portuguesa, por exemplo. A maioria dos homens
e mulheres lusos que aqui realizaram suas alianças, o fez preferencialmente
com paraenses e não com pessoas da mesma nacionalidade.

Isto me ajuda a pensar na especificidade das alianças envolvendo
pessoas dos mais diferentes estados do nordeste, e do Ceará em particular,
mostrando que muitos deles não buscaram organizar suas vidas a partir de
rela?õ~s conjugais com paraenses, tanto no universo masculino, quanto no
feminino. Embora estas alianças fossem encontradas, elas não atualizavam
as opções e estratégias preferencialmente experenciadas, mostrando-se em
um número significativamente reduzido, pelo menos em meio às uniões
religiosas.

FAMÍLIA, LEGITIMIDADE E NATURALIDADE

Uma outra questão que procurei observar, a partir das atas de ma-
trimônio, foi a recorrência com que os nubenres provinham de famílias le-
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gítimas ou ilegítimas. Isto era possível de ser verificado pois o nome tos
noivos(as) eram seguidos das expressões corno filho Legítimo de ou, filho
ilegítimo de e ainda, fiLho natural de. A análise dessa documentação h 111,\

atenção para o índice expressivo de nubentes registrados como advind ti'
famílias legítimas, ou seja, possuíam pais e mães casados matrimonialment "
como se pode depreender da tabela:

TABELA 1- LEGITIMIDADE E ILEGITIMIDADE NA FAMILIA DOS NOIVOS
Naturalidade Com pai e mãe Com pai e mãe Com mãe Com pai Sem pai e TOTAl.

(união legítima) (não unidos máe
matrimonial-

mente)
Quat. % Quat. % Quat. % Quar. % Quar. % Quar. %

Paraense 224 55% 55 13% 89 22% 07 2% 31 8% 406 100%

Cearense 160 69% 17 7% 09 4% 03 1% 43 19% 232 100%

Outros 196 73% 12 5% 43 16% 03 1% 14 5% 268 100'1'<,

Nordestinos
Português 78 72% 13 12% 03 3% 05 5% 09 8% 108 100%

Fonte: Registros de casamento das paróquias da Sé e de Nazaré- (MB- 1870-1920)

As famílias legítimas apresentam-se enquanto maioria dentre ,t~

pessoas de todas as naturalidades/nacionalidades da tabela, estando sempre
acima de 50% o número de noivos em que os pais vinham de uniões rnatri
moniais. Ganha destaque o faro dos paraenses terem apresentado o menoi
percentual de famílias legítimas, em contraponto aos outros nordestinos, 'lUt'
alcançaram o maior percentual, ficando em torno de 73%, seguido do pOl
tugueses, com 72%, e dos cearenses com 69%.6

No que diz respeito aos cearenses, alguns trabalhos apontam para o
fato de que a maior parte da migração realizada para o Norte era compOSla
por famílias nucleares formadas pelo casal, seguidos de pai ou mãe efiLhos '
casal com fiLhos.? De uma certa forma, se esta informação for cruzada c m
os dados encontrados nos registros de casamento das paróquias de BeI ~m,
fica a sugestão de que uma parcela significativa dos casais/migranres qu'
aportaram na cidade eram casados matrimonialmente, ou seja, vinham lc
uniões legítimas, tendo em vista o grande número de noivosías) ear nscs
que eram filhos de pais unidos matrimonialmente. E, ainda, que o posslvcis
filhos daqueles primeiros migrantes, mesmo encontrando- e m t rras dif '
rentes e distantes do seu grupo maior de parentela, buscaram a le ri I i1l1,\~.1O

de suas alianças matrimoniais, a exemplo da sua geração a nd .ru '; afill.d,
ao longo dos anos percorrido pela pe quisa, mai da metade d S lloivm(,I\)
cearenses vinham de famílias oriundas d i uniôe a ralizada .
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Fica, deste modo a idéia de que, a propósito do deslocamento e
das possíveis rupturas daí advindas, estas pessoas mantiveram certas práticas
e valores em relação ao casamento, pautados em uma conjugalidade ins-
titucionalizada. O trânsito no novo espaço não necessariamente implicou
na desvalorização de normas e papéis sociais tradicionalmente estabeleci-
dos. Práticas hegemônicas foram atualizadas a propósito do deslocamento.
De alguma forma, parte das redes de sociabilidade com pessoas da mesma
origem, foi recriada na capital paraense permitindo a re-significação, mas
também certa permanência de laços de amizade e parentesco. Estas práticas
serão ainda observadas mais à frente quando forem analisadas as estratégias
de moradia e relações de ajuda mútua estabelecidas por essa população mi-
grante.

Em relação às famílias ilegítimas, duas questões devem ser destaca-
das. Em primeiro lugar, chama atenção o percentual significativo de paraen-
ses que vinham de famílias marcadas apenas pela figura materna, chegando
esse tipo de estrutura familiar a representar mais de 20% do total dos noivos
daquela naturalidade, ficando, assim, bem acima dos outros nordestinos, que
formaram o segundo maior grupo a apresentar essa configuração familiar,
com 16% dos registros. Esse percentual entre os cearenses e os portugueses
atinge apenas 4% e 3%, respectivamente

A segunda questão está associada às estruturas familiares marcadas
pela ausência total do pai e da mãe no registro. Em meio aos cearenses, essa
configuração familiar chegou a representar 19% dos registros paroquiais,
número superior ao encontrado entre os demais grupos, que ficou em algo
em torno de 5% a 8%.

Esses números significam que, enquanto em cerca de 02 (dois) em
cada 10 (dez) registros de noivos paraenses predominava apenas a figura ma-
terna, entre os cearenses essa proporção corresponderia aos registros com to-
tal ausência dos dois genitores.8

Observando o conjunto dos dados acima fica a sugestão de que, a
despeito da presença significativa de noivos que eram filhos de casais não
unidos matrimonialmente, o número daqueles que advinham de famílias
com uniões legitimadas foi bem maior entre pessoas das mais diversas ori-
gens.

Em que medida o universo das mulheres pode ser distinto daquele
apresentado pelos homens? Essa é a próxima questão a ser analisada na se-
qüência da tabela:

BCH-PERIO

TABELA II- LEGITIMIDADE E ILEGITIMIDADE NA FAMÍLIA DAS NOIVAS -
Narurali- Com pai e máe

Com pai e mãe
Sem pai e

TOTAL(não unidos ma- Com mâe Com pai
dade (união legítima)

rrimonialmenre)
mãe

Quant. % Quanr. % Quant. % Quant. % Quant. % Quant. (!lo

Paraense 270 54 56 11 124 25 09 2 38 8 497 100
Cearense 179 71 10 4 12 5 05 2 46 18 252 10()
Outros 140 70 20 10 27 14 03 1.5 09 4.5 199 100
nordestinos
Português 15 54 05 18 04 14 - - 04 14 28 100
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Fonte: Registros de casamento das paróquias da Se e de azare- (AAB- 1870-1920)

Quando analisada a tabela e comparada com o perfil dos noivo
anteriormente destacado, observo que, assim como esses, há entre as noiva,
de todas as origens, a predominância daquelas oriundas de famílias legíti-
mas. Entretanto, algumas particularidades devem ser destacadas entre es e
dois universos.

Mais uma vez, o número de noivas que registraram o nome d
pai e da mãe é superior ao percentual de 50%, tal como verificado no ca
masculino; da mesma forma, assim como os homens, as mulheres paraen cs
apresentaram o menor percentual de famílias legítimas, num total de 54%.
Entretanto, dessa vez, elas empataram com as portuguesas, que também
apresentaram o mesmo percentual. O maior índice ficou por cont.a da~ c
arenses, que apresentaram 71 % dos registros com a presença de paIS unid
matrimonialmente.

Em todo caso, de uma maneira geral, as noivas ficar~ abaixo dos
homens no que diz respeito ao registro de famílias legítimas. A exceção d,,~
cearenses, que apresentaram um percentual de 71 %, enquanto esse mesmo
índice, entre os noivos da mesma origem, foi de 69%.

Um segundo aspecto a ser destacado está relacionado à configura-
ção das famílias ilegítimas. Mais uma vez, as paraenses registraram o maior
número de estrutura familiar, onde prevaleceu apenas a presença da mãe
(25%), tal como verificado no universo masculino, onde esse mesmo per-
cenrual foi um pouco menor (22%). Da mesma forma, coube às noivas
nordestinas o segundo maior indicador relativo à presença exclusiva da má "
com 14%, empatando, desta feita, com as portuguesas, que tiveram o m S

mo índice.
Em relação aos registros em que houve a ausência dos genilor s,

observa-se que, assim como no caso masculino, as mulheres cearen e d ·s\,\
cam-se das demais, com 18%, seguidas de perto das portugue a, mIO/o.
Esse tipo de composição dos registros mostrou-se bem mais acentuado 'nUl'

as mulheres do que entre os homens.
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número acima não revelam muita diferença entre a tendên ia
encontradas no universo dos homens e das mulheres que se casaram em Be-
lém. Algumas variações ocorreram em um ou outro percentual, para maior
ou para menor, mas, de uma maneira geral, o perfil de cada grupo de origem
pouco se alterou quando se fez o recorte de gênero.

Mesmo que os números acima apontem para a presença predomi-
nante de casais filhos de pais unidos legitimamente, não se pode esquecer
que até aqui, estou trabalhando com o universo de fontes paroquiais, que de
algum modo infligem um limite importante à pesquisa, pois, afinal, está-se
diante de registros de pessoas que buscaram alianças formais para iniciar
ou dar continuidade à sua família, assim como, provavelmente, seus pais
o haviam feito anteriormente. Dessa forma, a fonte remete a um universo
específico de pessoas com trajetórias familiares, atuais e ascendentes, que
passaram pelo ritual do matrimônio, e que parecem compartilhar um certo
conjunto de práticas e valores conjugais. Por isto, a partir deste momento,
é importante acentuar que os relacionamentos ilegítimos também ocorriam
na capital paraense em larga escala, contudo, sem registro oficial, essas for-
mas de união ficam mais difíceis de ser mensuradas.

CONJUGALIDADES E TRAJETÓRIAS

Por conta disto, procurarei neste item aproximar o olhar para essas
formas não institucionais de viver a conjugalidade por parte destes casais de
migrantes pobres, procurando perscrutar as trajetórias dos relacionamentos
pautados em um viver em comum. E, por mais curioso que possa parecer, eles
também me chegam através do próprio documento religioso. Se as atas de
casamento remetem a padrões normativos de comportamento atualizados
no matrimônio, elas também podem dizer muito acerca da conjugalidade
informal. O fato das pessoas buscarem o matrimônio não significava que o
relacionamento conjugal e a coabitação se iniciava a partir do ritual religio-
so. Ao ler com atenção os registros, o pesquisador se depara com uma série
de observações dos párocos da igreja referindo-se ao fato de que, este ou
aquele casal vivia "arnancebado", "em concubinato". São registros de casa-
mento como o do cearense José Vicente Chavez, de 40 anos de idade, e da
também cearense Maria Alves da Rocha, 37 anos, onde consta que ao busca-
rem o matrimônio, estes já se encontravam casados no civil há 17 (dezessete)
anos. Mesmo vivendo juntos por todo esse tempo, ao longo do qual tiveram
três filhos, José e Maria resolveram casar-se na Igreja, renovando seus votos
de casamento.?
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me mo e p de p r eber da olicita ão de disp 'ns,qw:l ou: t , lil
rnatrirnôni ,de Pedra Vi ente da Ro ha, natural d Arêas, ea I" ,-1 , OU\ \2.
ano de idade e Jo epha Mende da ilva, om 30 ano d idade e n.uut al
d A arapé. Pedro e Josepha viviam juntos há onze ano, ontudo ele 'st,IV.l
"bastante doente" e por isso queria casar-se matrimonialmente m jos " h,\
pelo que tinha urgência dada a sua situação, daí porque olicita a disp 'm,!'
necessárias de proclamas e certidões e, ainda, o não pagamento do lISlOS

do processo pois, como afirma o padre em seu despacho "a pobreza dell 'S

é extrema". A solicitação é aceita e eles se casam na casa em que viviam '111

Belém, em 20 de julho de 1897.10

Além dos documentos religiosos, o universo da conjugalidade não
institucional também pode ser conhecido a partir dos autos e pro os
criminais, onde é possível, muitas vezes, retomar as trajetórias de rela io
narnentos conjugais para além das situações de tensão e conflito que e t s

documentos encerram.
Relacionamentos de pessoas pobres, marcados não excepcionalmen

te, pela circularidade. Uniões que podiam ser assinaladas pela coabitaçã e
a manutenção de relações sexuais, e tão logo terminavam serem seguidas
por outra. Essa foi a situação encontrada na trajetória de vida e de am rcs
da cearense Jordolina Maria da Conceição, de 20 anos, casada, empregad.i
em serviços domésticos, moradora à estrada de São João, não sabendo 1 'I

nem escrever. Chamada a depor após a briga do português Francisco Ayr 's.

33 anos, carroceiro, morador à travessa Dona Januária, e Luis Costa, qll •

resultou na morte deste último, a dita Jordolina, ao mesmo tempo em qll •

narra o motivo do conflito, conta um pouco de suas histórias amorosa ti
seus deslocamentos:

"que tendo sido abandonada por seu marido, com quem vivia em um sítio
no rio Guamá, há cerca de quatro annos, veio para esta capital, onde tem
residido até agora, que ha cerca de um anno freqüentou a sua casa e com
ella teve relações amorosas durante quatro mezes um individuo de nom
Luis Ribeiro da Costa, relações que cessaram em março do presente armo
pouco mais ou menos; que depois fez o conhecimento de Francisco Ayr's
e com elle entreteu relações amorosas, vindo para esse fim ao quarto qu •
num cortiço situado a estrada São João occupava o mesmo Ayres.""

Com seu depoimento, fragmentos de sua história de vida, qu se
confunde com as uniões amorosas encadeadas, passam a ser conhecidos.
Com ainda 20 anos de idade, a migrante cearense Jordolina vinha d UI11

sítio do interior do estado do Pará, localizado no rio Guamá, devendo por
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tanto viver de algum tipo de atividade de plantação e criação. Sua situação
era bastante próxima de outros migrantes, que primeiramente enveredavam
pelas atividades ligadas à lavoura, em colônias agrícolas, vilas ou cidades
interioranas e, posteriormente, deslocavam-se para a capital paraense em
busca de novas oportunidades. No caso de Jordolina, o abandono do mari-
do teria sido a causa do deslocamento para Belém, o que ocorrera há quatro
anos, tendo à época, portanto, apenas 16 anos de idade.

Em Belém, ela vivia de serviços domésticos e morava em uma casa.
Após dois anos na cidade, conheceu Luis, que passara a freqüentar sua casa e
com quem teve relações amorosas durante o ano de 1894. O relacionamen-
to chegou ao fim em março de 1895. Neste mesmo ano, Jordolina conheceu
o português Francisco Ayres, com quem passou a viver, indo morar em sua
casa, deixando assim de residir em seu antigo domicílio.

Nessa trajetória a jovem de 20 anos de idade, em menos de cinco
anos, tivera três relacionamentos amorosos, sendo pelo menos dois deles
com base em união consensual com coabitação em diferentes residências.
O primeiro com o marido no interior do Estado, e os demais, já na capital,
com Luis e Francisco.

De certa forma, histórias como a de Jordolina mostram que, se um
grande número de cearenses estabeleceram alianças matrimoniais e provi-
nham de famílias legítimas, isso não significa dizer que as uniões informais,
pautadas no viver em comum não fizesse parte do cotidiano dessas pessoas.

Os relacionamentos de Jordolina e dos casais que procuraram rea-
lizar o ritual religioso, após viver vários anos juntos e ter filhos, dão conta
da flexibilidade com que podiam ser vividos e rompidos os relacionamentos
amorosos em meio aos segmentos populares. Estas histórias nos fazem lem-
brar que, os arranjos matrimoniais efetivados nas igrejas de Belém, envol-
vendo migrantes/filhos de migrantes cearenses acima apontados, se estabe-
leceram em meio a um diálogo constante com outras formas de vivência da
conjugalidade não institucionalizada, igualmente expressivas na sociedade.

Algumas questões podem ser importantes para ajudar a compreen-
der a presença dessa prática do viver em comum no universo desses casais:
As adversidades e limites materiais; a ausência ou inexpressividade de bens
patrimoniais, facilitando os rompimentos; a instabilidade do trabalho e da
moradia; a maior autonomia da mulher pobre e trabalhadora em relação
aos homens, permitindo-lhe a auto-sustentação e, com isso, uma supos-
ta independência e dificuldade de o homem manter seu papel socialmente

nstituído de provedor. E, por fim, o fato de que a informalidade, que po-
d ria pontuar o início e o fim de uma união consensual, se podia não fazer
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parte das referências ideais do que viria a ser um comportamento le~ítimo,
tão pouco era necessariamente motivo de expurgo e afastamento S~~lal. De
uma certa forma, as uniões consensuais constituíam-se em uma pratica com
a qual os pobres conviviam com freqüência e, se não faziam parte de s~us
valores modelares, também não deixavam de estar presentes em suas referên-

cias culturais e experiências cotidianas.

MIGRAÇÃO, RELAÇÕES DE AMIZADE E MORADIA

Como iniciei fazendo referência, o fato de ter encontrado
inúmeros(as) cearenses casando-se com seus conterrâneos pode estar asso-
ciado à manutenção de uma certa sociabilidade entre estas pessoas, q~e se
mantém a propósito dos constantes deslocamentos acionados. pela ~Igr:-
ção. A manutenção de laços de amizade, vizin~ança e com~adno s~ nao sao
necessariamente determinantes para se consolidar uma aliança, tao pouc~
devem ser minimizados em seu potencial de estabelecer encontros, convi-
vências e afinidades. Esses migrantes e suas famílias podiam manter contatos
constantes na capital paraense, muitos deles iniciados ainda no lugar de

origem. 12' , -
Quando se trabalha com autos de justificação, mume~os ~a~ o

casos em que a testemunha chamada para declarar a id~de de um indivíduo
ou a condição matrimonial de um noivo tem algum ti~O ?e ?arentesco ou
amizade com a família do mesmo, apontando para a eXlstenCla de um rela-
cionamento que remonta ao local de naturalidade e que permane~e no nov
Estado. Isto é o que fico sabendo ao ler o auto de justificação de Idade para
fins eleitorais, aberto em 1886, por Vicente Ferreira de Hollanda, natural d
Quixaramobim, Ceará. Ele queria provar qu~ havia ~ascido em 1864, e qu.e
portanto tinha 22 anos. Para corroborar sua Idade fOI chamado o marcen~l-
ro, Sebastião José da Costa, 30 anos, casado, também cearense, qu~ assim
afirmou: "o conhece [Vicente] desde a infância pois são ambos do Cea:a, tendo
ella testemunha estado na mesma cidade de Quixaramo~im, e aq.ut t~m com
eLleestado já por espaço de dez annos, e que portanto cre que o [ustiíicante

d . "13
deve ter pelo menos vinte e OISannos.

A segunda testemunha chamada por Vicente também era natural
do eará e vizinha de Sebastião. Joaquim Maria da Cruz, 33 ano ,era 01
ieiro e conhecera Vicente no ano de 1878, quando este devia ter er a de

quarorze ano. I
ra, o que e tem aqui ã três cearen e ,que e .~nh , .rn 3 , {!.lII~'
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zade que remonta ao período que ainda viviam no Ceará. Uma vez residindo
na capital paraense, essas pessoas continuaram mantendo Contato e relações
próximas de vizinhança a julgar pelo fato de residirem na mesma rua, à Es-
trada Conselheiro Furtado.

Para os mesmos fins de justificativa de idade eleitoral, o cearense
Francisco Antonio de Alcântara, solicitou ao operário e também cearense,
Alexandre José da Motta, que atestasse que tinha 26 anos de idade. Em sua
declaração Alexandre, casado e com 50 anos, afirma que conhecia Francis-
co "desde a mais tenra infância por morar na mesma freguezia e que elle
justificante podia ter vinte e seis annos, por que o conhecimento que elle
tem data de antes da seca em 1870." Uma segunda testemunha, o também
cearense Manoel Lima, 20 anos, solteiro e operário, igualmente afirma que
conhecia Francisco pois "morando na mesma freguezia que elle justificanre,
o conheceo ainda môço, antes da seca em 1870 ..."14

Têm-se aqui trajetórias que se mantém juntas a despeito da mobili-
dade e dos deslocamentos, histórias e tempos contados, referidos e marcados
pela seca, biografias pontuadas pela mesma atividade profissional.

Entre famílias que viviam em constante deslocamento e diante das
necessidades e dificuldades burocráticas impostas pela Igreja e pelo Estado,
a manutenção dessas redes de solidariedade, parentesco e vizinhança se mos-
traram fundamentais, funcionando não apenas enquanto relações de ajuda
mútua mas também de referência, atestando a idade e o lugar de origem,
lembrando quem elas eram, compartilhando suas memórias e trajetórias,
revelando e rearticulando suas identidades.

A origem e migração em comum eram reafirmadas nas formas de
moradia adjuntas em uma nova cidade com a permanência dos laços de vi-
zinhança. A convivência rnantida podia também ser traçada enquanto estra-
tégia para limitar as incertezas e auxiliar nas dificuldades postas pela vivência
em um espaço desconhecido.

Em relação à forma como estas sociabilidades se manifestam e à
manutenção de laços de ajuda mútua e moradia em comum, é bastante
emblemático um auto aberto em 1878, portanto, um ano depois da grande
seca de 1877, onde o cearense Silves te Fontes foi chamado a depor como
testemunha, em função de um desentendimento havido em uma taberna
com o preto João Jorge. Quando perguntado em que tempo chegara a essa
capital, Silves te responde que:

"Chegou no princípio de julho, sendo passageiro do vapor Pernambucano
e que tendo estado apenas dois dias no castelo;" seguiu para a Colônia
cearense nas terras da ex-colônia Benevides, onde esteve até os primeiros

dias de julho tendo sahido d 'ahi voltou para esta capital e foi o upar ()
quarto em que mora a rua das Flores." E continuou afirmando qu ' no
dito quarto residem: "José Pinto, a mãe de João Jorge e três filh s, [ouo
Jorge, duas meninas cearenses, uma filha do cunhado delle rc pOIl~1'I~~t·
de nome Manuel Rufino do Nascimento morador na estrada do cemitério
e outra filha de Joaquim Alves que está na colônia Benevides, elle resp n-
dente sua mulher e três filhos; não pagando porém aluguel do quarto,

, "16porque lhe foi dado gratuitamente para morar.

Silves te era carregador e não sabia ler nem escrever, n~o g~nha~a
quantia certa, podendo em alguns dias ganhar R$ 2$000 (dois mil réis)
e, em outros dias, nada ganhar. Em seu depoimento afirma que ~o~avam
com ele, no quarto à rua das Flores, pelo menos 13 pessoas, de dois nucl.e~s
familiares principais. O primeiro deles era formado pelo depoente, ~ue vivra
com sua mulher, seus três filhos e a filha de seu cunhado; o outro nucleo era
composto pelos parentes do preto João Jorge, en~olvid~ ~o processo, que
residia com sua mãe e três irmãos. Além destes, ainda vrviam no q~ar~o, o
mestre da Companhia do Amazonas, José Pinto, a que~ .não se atribUI, n~:
nhum parentesco, e uma menina, cujos pais ainda residiam na ex-colônia
agrícola de Benevides.

A narrativa de Silveste é bastante emblemática para demonstrar a
intricada teia das relações familiares e de amizade destes migra~tes. Vindo
do Ceará a bordo de um vapor, Pernambuco, ele chegou em mato de I87H
com a família, logo após a grande seca de 1877, responsável por um gr,~11
de fluxo de migrantes para a Amazônia. Nesse primeiro mo~ento, B 1'111
serviu de entreposto para Silves te e sua família, que logo segUIram para UI1I
dos principais núcleos de colonização da Estrada de Ferro de Bragança, o ti .
Benevides, onde deveriam trabalhar como lavradores. .

Nessa área, não passaram nem três meses, deslocando-se, rnars uma
vez, para Belém, onde não tinha remun~ração certa, fazendo ~arte do ~r~II~()
de pessoas que viviam de agência, ou seja, fazendo qualquer tipO de atividn
de. Em Belém, moravam, sem pagar, em um quarto, com diversas pes oa~.
Dentre elas, a presença da filha de um migrante ainda resident: na c IÔI~"1
de Benevides, por onde Silveste passara, deixa clara a manutençao dos laços
de sociabilidade ainda mantidos com as famílias do local. Da me ma for
ma evidencia o desmembramento da família migrante, onde alguns d ' S '\lS
membros permaneciam nas colônias e vilas do interior do e tado, 'OIlII'OS
seguiam para a capital em busca de novas oportunidade, mant 'nd~) \l1l1.1
rede de solidariedade entre conterrâneos e familiares, como v .nho r 'I( '1,,11l
do.
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Ou por outra, situações em que parentes e afins, viviam na me ma
casa, minimizando talvez desta forma, as dificuldades materiais enfrentada
Foi o que ocorreu com João Júlio Cordeiro, de 32 anos de idade, cearense,

que embora já fosse viúvo, continuava morando na mesma casa da família
de sua falecida esposa. De uma certa forma, este fato gerou um novo des-
dobramento .pois Júlio iniciou namoro com Maria Sanr'Anna Bezerra, 15
anos, de Aquiraz, Ceará, irmã de sua esposa falecida. O namoro foi marcado
pela manutenção de relações sexuais entre o casal, levando à família a soli-
citar o casament~ ~mediato dos dois, e a solicitação ao pároco das dispensas
normalmente exigidas pela Igreja, por ambos terem afinidade colateral e se-
rem pobres. Em sua resposta o religioso reafirma a necessidade do casamen-
to imediato em virtude da "familiaridade íntima entre os oradores, sob o
mesmo teto, na casa paterna da oradora: perigo de infâmia não effectuando
o cazamento", concedendo a solicitação.'?

Deste modo, s~ o deslocamento destas pessoas marcava a ruptura
com certos laços de amizade/parentesco estabelecidos no estado do Ceará,
novas formas de convivência podiam aqui ser rearranjadas por estes conter-
râneos, a~ualizando velhos e novos laços com pessoas da mesma origem.
. _ E claro que estas relações também podiam ser transversalizadas por

sltu~~oe.s de tensão e conflito. No mesmo compasso em que a convivência e a
famlhanda~e atualizavam relações de ajuda mútua, também podiam ensejar
dr~as e disputas, como se pode apreender da história vivida pela cearense,
da Cidade de Cascavel, Joanna de Jesus. Ela tinha 27 anos de idade, vivia
de vender doces e declarara nos autos ser casada, embora vivesse sozinha na
casa em que residia à travessa José Bonifácio, onde moravam vários outros
cearenses, como o pedreiro Manoel, 37 anos, casado; a lavadeira Margarida,
26 anos, casada; e, por fim, o lavrador Miguel Bulhôes, 42 anos, também
casado. Joanna foi atacada por um conterrâneo, o carroceiro, de 34 anos de
ida~e, ~anoel Torres, que vivia na mesma travessa. Ao ser atacada, gritou e
pediu ajuda aos vizinhos que vieram em seu socorro. Desta forma, ela conse-
guiu li~rar-se de Manoel e, ao mesmo tempo, revidar o ataque, causando-lhe
um fenme~to leve responsável pela abertura do processo, que me permitiu
ter conhecimento de sua história, e saber que os ferimentos deferidos em
Manoel levaram-na para a cadeia, onde ficou durante três meses."

Neste caso, o conflito foi gerado por um vizinho e conterrâneo,
ma: t~mbém o auxílio veio através da rede da vizinhança de Joanna, que foi
unarume em declarar nos autos seu "bom caráter", afirmando ser ela "traba-
lhadeira" e "boa vizinha".
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de um. so iabilidad otimizada por relaçõe de amizad " vi'linl1<\n~,1ou p.1
rente o, de pe oa da mesma naturalidade e status so ial, inu icando a pll'

11 a d e tratégia de obrevivência desses migrante p bre rr 'me à\ ,I IWI

idade encontradas em uma nova localidade. e a convivên ia 0111 p 'S\O,I\

om uma certa trajetória e origem comum poderia re ultar em Silll,,~n',
de tensão e conflito, poderia também ser importante para on cguir um
e paço de moradia, um socorro quando fosse atacada. Pes oa que pud 'SS -m
dar declarações positivas sobre o seu caráter e a sua moral, ou me 111 ,ljU'

ate tassem a veracidade de informações sobre sua origem e idade junto, \
autoridades. A residência próxima - por vezes na mesma casa -, de pe soas
da mesma naturalidade, podia sim ser corroborada pelas necessidades mal'
riais, a irregularidade de trabalho e a incerteza do cotidiano. No entant , '1.\
também acionava relações de ajuda, proteção, referências culturais e pos ibi
lirava a aliança matrimonial no interior do grupo. O morar e o casar no uni-
verso de famílias com marcadores de origem comum representam as op - s
e escolhas feitas em meio às oportunidades e aos limites do cotidiano, U,I
convivência e das condições de vida, que reforçavam os laços de parente co,
amizade e ressignificavam referências culturais, mantendo de certa forma ai
gum vínculo com o local de origem e, em relação ao casal, a possibilidadc d
compartilhar com o cônjuge, mesmo que de forma idealizada, a expectariva

de um possível retorno a qualquer momento.

NOTAS

I A paróquia de azaré abrangia um distrito de urbanização mais recente, que englo
bava localidades rurais e ribeirinhas, parte delas correspondendo à colônias agrí 0\;\\,

ocupadas, preferencialmente, pela população migrante. Cancela, Cristina DO,I1:'.\,
Casamento e relaçõesfamiliares na economia da borracha. (Retém 1870-1920). 1,,('
apresentada ao Programa de Pós- Graduação da Universidade de São Paulo. São Pau

10,2006.
2 A utilização da palavra Nordeste faz referência às pessoas oriundas dos diver os "

tados que são abrangidos por aquela região. Apesar de ser um anacronismo usar t,ll
termo no período estudado - tendo em vista que essa denominação é uma riuçüo
di cursiva datada dos anos vinte -, optou-se por empregá-Ia, para facilitar a narrativa,
considerando a dificuldade de se mencionar todos os estados e seus naturais, a ad,I
citação onde ela aparecesse. Acerca da criação da palavra Nordeste e o cuidado qll~ "
deve ter ao usá-lo, cf:ALBUQUERQUE Jr., Durval Muniz. A invenção do nordeste r
outras artes. Recife, FJN. São Paulo: Cortez, 1999.
A média de casamentos envolvendo paraenses é de 30%, somados àquele rcgiwO\
em que não há a declaração da naturalidade dos nubentes que corresponde a t nn, I
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os Estrangeiros (6%) chego a um percentual de 97% dos matrimônios da par quia
de Nazaré.
O percentual de 47% de casamentos envolvendo nordestinos foi encontrado a parir
da média do número de noivos e noivas oriundos dos estados daquela região, que f, i
de 49%, entre os homens e 45%, entre as mulheres.
Os noivos de nacionalidade portuguesa correspondem ao maior número de casamen-
tos envolvendo imigrantes nas paróquias de Belém, seguidos dos espanhóis. (Can e-
Ia, 2006)
Tendo em conta o número bastante expressivo de cearenses encontrados nos regi -
tros de casamento, optei por destacar esse grupo dos demais nordestinos, a fim de ser
ter uma melhor visualização da presença dos mesmos, que de outra forma ficaria
encoberta.

7 Cf. NOZOE, N; BASSANEZI, C; SAMARA, Eni.(org.). Os refugiados da seca: emi-
grantes cearenses, 1888-1889. Campinas/São Paulo: NEHD-NEPO-CEDHAL,
2003. p.23.

8 Estariam nesse grupo de migrantes cearenses jovens sozinhos que vieram para Belém
atraídos pelo ouro negro da borracha, deixando os parentes nos locais de origem, não
tendo registro dos mesmos e nem documentação que comprovasse sua existência,
sendo mais viável afirmar, frente às autoridades eclesiásticas, que eles não existiam?
Ou mesmo, os órfãos da seca, filhos de pais que não conseguiram completar o cami-
nho, deixando-os sem registro ou documentos que comprovassem a origem familiar?
Essas são questões que não cabe serem respondidas no âmbito desse trabalho, mas
que são importantes para se pensar em respostas aos dados encontrados nos registros
de casamento das paróquias pesquisadas.

9 Registro 1de casamento de José Chavez e Maria Rocha. Paróquia de Nazaré. Data:
08.03.1910. Livro: nv 14 (1908-1911). AAB

\O Dispensa para conthrair matrimônio. 17.07.1897. Arquivo da Arquidiocese de Be-
lém.

11 Processos crimes. 3° Distrito Criminal. Homicídio. Caixa: 1895. Doe. 05. Ano:
1895.ATJEPA.

12 Autos de justificação eram solicitações feitas à Igreja, através de sua Arquidiocese,
para fins de justificativa de fatos relativos a: idade da pessoa, data e lugar de ocor-
rência de um batizado, condição de solteiro. O autor do pedido tinha que, através
de testemunhas, assegurar a informação dada à autoridade religiosa. Muitas vezes, a
necessidade de justificação se dava quando a pessoa ia casar-se, precisando comprovar
a idade e o fato de ser solteira, o que ocorria preferencialmente entre os migrantes; ou
ainda, quando precisava provar a idade para fins eleitorais.

13 Auto de justificação. Caixa: 1885-1887. Livro de Justificações. Ano: 1886. AAB.
(grifo meu)

14 Auro de justificação. Caixa: 1885-1887. Livro de Justificações. Ano: 1886. AAB.
15 Local onde se localizava a hospedaria dos imigrantes. Sobre a hospedaria, cf: MU-

NIZ, Palma. Estado do Grão-Pará: Imigração e Colonisaçâo. op. cit.p. 65.
16 Auto crime. Chefatura de Polícia. Fundo de segurança pública. Ano 1878. Data: 14

de setembro de 1878. APEP.
17 Dispensa de impedimento para conthrair matrimônio.07.09.1902. Arquivo da Ar-

quidiocese de Belém
18 Processos crimes. 3° Distrito Criminal. Ferimentos leves. Caixa: 1893. Doc. OI.

Ano: 1893. ATJEPA.
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