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CRÔNICAS PARAENSES 

 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 

Elaborar um projeto e aplica-lo não são tarefas fáceis e muito menos pouco 
trabalhosas. Mas, conhecer novas pessoas, novos talentos e novas experiências de 
vida sempre vai ser incrivelmente empolgante e gratificante.  

Este projeto nasceu de uma experiência pessoal com crônicas, com a escrita 
sobre/do cotidiano, e com a intenção de revelar, conhecer e divulgar novas autorias 
paraenses. E foi assim que conheci os autores aqui presentes. Jovens e adultos das 
mais diferentes vivências, localizados em pontos diferentes do Pará, com histórias e 
visões próprias sobre sua escrita e sobre suas identidades. São novas formas de 
enxergar o que é regional, em homenagem a um passado histórico e mitológico 
atrelado a um presente singular, individual, subjetivo, que demarca a autoria de 
cada um. 

Foi gratificante ler e organizar este livro com os escritos aqui presentes. São 
palavras que formam os textos integrantes deste livro, mas, para mim, são vidas e 
sentimentos também. 

Conheçam, a partir das crônicas aqui presentes, os novos olhares sobre as 
cenas e vivências regionais. 

 
 

Jeniffer Yara 
Professora e pesquisadora em Letras 
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CRÔNICAS PARAENSES 

 
 
 
 
 

NOVOS OLHARES SOBRE CENAS LOCAIS 
 
 
 

Este livro de crônicas, fruto de uma oficina ministrada pela professora e 
pesquisadora Jeniffer Yara, deitam um novo olhar sobre os locais e vivências dos 
autores. Um novo olhar porque alguns desses lugares já foram representados 
anteriormente em outros textos. São lugares pelos quais passamos cotidianamente 
ou vez em quando, e que por algum motivo (talvez o olhar) não os vemos ou o 
fazemos sem nos apercebermos e os tomarmos para nós. 

São novos olhares, porque também são novos escritos. Alguns de pessoas que 
em outro momento não teriam considerado a possibilidade de pôr no “papel” as 
vivências que têm com esses lugares e que essas experiências têm valor em serem 
contadas. 

Assim, que esses novos olhares (e a ênfase que se faz nesse aspecto é 
importante) deitam sobre cenas locais, cenas da vida cotidiana daqueles que 
pensaram o texto, mas que podem ir (e de certo vão) de encontro com outras 
cenas, as dos leitores. Elas registram, como as fotos que alguns textos veem 
acompanhados, esse espetáculo prosaico que a vida desses novos autores vindos a 
público. 

Uma boa leitura a todos. 
 
 

Daniel Prestes da Silva 
Professor de Língua Portuguesa e Crítico Literário 
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AS (IN)CONFIDÊNCIAS NO DIVÃ 
 

Adrick Fonseca 
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Passo na casa de mamãe geralmente entre 15h e 16h após o almoço, logo 
quando saio do consultório.  

— Senta, filho. Acabei de passar um café e tem pupunha daquela boa que seu 
Menino trouxe.  

— Ai mãe, só a senhora mesmo. Acabei de almoçar. E aquela história de que 
não pode roer o caroço da pupunha? 

— Nem fale uma coisa dessa. A pessoa fica rude. Seu pai até comia o 
“coquinho” de dentro. 

— Um beijo, mãe, tenho que ir. A paciente das cinco logo chega.  

Ao chegar no consultório: 

— Ângela, vamos a nossa sessão? 

Resvalou no copo que se estatelou no chão, diante da mesa do vaso de flores, 
sobre o piso carpetado. 

— Não há problema algum... 

(Fecho a porta do consultório) 

— Deite-se. 

— Ele me diz isso, doutor: “Ângela, ceda". "Ângela, segure." "Ângela, se 
acalme." "Ângela, me ame." 

— Ângela, diga, se puder, "Não dá." "Não posso mais.", por qual motivo te 
seguras? 

— Parece que há sempre uma terceira voz sobre mim... Talvez seja de tanto 

ouvir a dele, que chega parecer me acompanhar. Mas, sabe O que quero é irromper 
feito flor no deserto! Quero ser imperfeita! Prefiro ser assim ante a vida de uma 
morta em vida. E a cada esquina fumar um cigarro, andar descalça ou andar de 
salto. Ascender como a fumaça alcança a luz que me ilumina. Dou um soco, se 
preferir, no rosto do medo. — disse-me 

— Mas, Ângela, viva o que te permita se sentir viva, a limitação é um 
fantasma. 

A tensão constante entre ela e o marido permitiam-me acessá-los mediante a 
palavra, que basicamente nunca falha. 

— Vou me vestir de cetim ou ficar nua se quiser, tomar banho na chuva. 
Beber o orvalho e cheirar a amor para dar, só para te dar. E dar a você quando 
somente eu for primeiro minha. Amo o jeito que me olhas, me sinto despida cada 
vez que me tocas. Mas, agora não. Prefiro minha companhia ou a do escuro, no 
quarto, me amando sozinha. - Contou-me dizendo o que falou a ele. 
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— Você está mudando, percebe? Antes, qualquer 
tentativa de sedução dele te deixava muito sensível 

— Sim, e com prazer, sou mais eu agora do que nunca 
fui antes. Mas como sinto falta das mãos, aquelas mãos... 

— Sim, resta amor ainda nesse corpo que pulsa a tua 
própria espera, Ângela. Seja sua antes de ser a outro. Você 
pode estar perdida, e, quando ficar, verá que um longo tempo 
passou, que não é linear, mas que foi você mesma que 
construiu. É o fluído da alma o amor a si e aos seus desejos. 

— "Ângela, acorde” - Diz a voz interior a ela mesma, 
como um sussurro.  

— A Ângela ingênua não está mais aqui. - Falou em 
voz alta, com orgulho de si. 

E com alguma sororidade, ela é a receita de ser ela 
mesma. 

Por mais que estejamos sempre inseridos em um laço 
social em que não nos permita ser aquilo que somos por um 
ideal de cultura inalcançável, o Desejo sempre irá encontrar 
uma forma de fluir como a seiva natural da Alma humana. 
Nem sempre podemos tudo que queremos, mas, no fundo, 
quem é totalmente feliz mesmo?! 

— Até a próxima sessão, doutor. 
— Até. 
Acompanho-a até a porta. Recolho o copo do chão. 

Ponho-me a pensar no que isso significa. Essa foi a primeira 
sessão em que ela não chorou. Então, porque molhar o meu 
carpete? 

 
 
 
Seu Menino: 
Seu moço. 
O mesmo que fulano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adrick Fonseca é 
paraense, de Belém. 
De formação 
acadêmica é 
psicólogo, aspirante a 
psicanalista, pós-
graduando em Teoria 
e Clínica Psicanalítica. 
Amante das palavras, 
letras e linguagens, é 
poeta desde os 11 
anos de idade. 
Publicou seu primeiro 
livro de poesias em 
2020, intitulado: No 
Seio do Teu Eros, 
pela Editora 
Folheando, fruto de 
muitas elaborações 
analíticas. É contista, 
cronista e gosta de 
escrever sobre o amor 
e sobre os 
sentimentos belos da 
vida. 
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DA MINHA VIDA, ABAETÉ 

 
Andrey Luz Ferreira 
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Foto: Joanaldo Silva 

Já me vú! Já me vú a falar de Abaeté, cidade onde nasci e quero bem. Ornada 
de vários nomes que bem ressaltam seu esplendor. Terra da cachaça, cidade das 
bicicletas, das terras morenas, és pérola do baixo Tocantins. Ah! Não podemos 
esquecer do título que te leva a passear mundo afora, capital mundial do brinquedo 
do miriti. Aqui, em terras de homens e mulheres fortes e valentes tem de tudo, dos 
papudinhos ao papa chibé. E nem te conto, além do melhor carnaval, não é à toa 
que por causa do auê dos seus munícipes que recebeste o nome “cidade da lepra”, 
tem até rabeta-táxi, já pensastes? 

Logo cedo, na ilharga da cidade, banhada pelo rio Maratauíra, seus filhos das 
ilhas e estradas desembarcam trazendo consigo os mais diversificados tipos de 
alimentos, só do porrudo! Da feira do açaí, do mercado de carne e do mercado de 
peixe, das vendas de frutas e das carnes exóticas que só aqui você encontra. 
“Barão!”, “ei, minha patroa!”, “bora que hoje tá só o filé”, assim se movimenta o 
principal espaço de fonte de renda do município. Ao chegar no terminal rodoviário, 
vindos das cidades irmãs, aqui se reúnem para a festa da diversidade, todos te 
querem bem, e uma disputa começa, os mototaxistas te chamam de “meu bem”. 

Um povo sustentado pela fé, que mesmo diante das intempéries recorrem à 
proteção da Virgem da Conceição, no Mater Puríssima declara “tu és a nossa maior 
padroeira”. Encerra o ano derramando a todos os seus devotos bençãos com seu 
manto sagrado. Ao passar pela praça matriz, a benção nos vem do Senhor 
crucificado, no badalar do sino reúne todas as crenças no ambiente familiar. E assim 
encerra a primeira parte do dia, da gente que no labutar diário se recolhe em seu lar. 
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No limiar do anoitecer, o clima propício fica para 
enaltecer suas aventuras, em suas lendas és misterioso e 
prosista, a cobra grande da ilha da Pacóca dá seu “oi” e, ao 
balançar, seu corpo agita as águas, protegendo-a contra a ação 
maléfica do destruidor. Esta lenda abre alas para tantos 
outros enredos e deságua no poço da moça, que em seu 
profundo lago esconde uma linda história de amor e de 
sofrimento.  

Minha Abaeté, infelizmente, sua beleza volita de modo 
a não acompanhar o tempo, sua história ao vento se dissipa 
com a partida dos avós contadores das narrativas. No 
descaso, descalço ficamos e ao tocar o chão sentimos o 
desalento causado pela ganância que transformou o homem 
forte e valente em mero espectador da sua destruição. Se teus 
filhos soubessem que em seus corações ecoam sua mais pura e 
eterna história, viveríamos bem mais felizes, porque a nós nos 
destes de suas entranhas vitalidade, deverias ser por nós 
também sempre querida e protegida, braço forte do imenso 
Tocantins. 

 
 
 
 
Já me vú!: 
Já vou.  
tchau! Até logo! 
Francês abaetetubense. 
 
Chibé:  
Bebida típica da culinária tupi.  
Mistura de farinha de mandioca e água. 
 
Papudinho: 
Cachaceiro. Alcoólatra.  
Pessoa que dá plantão em bar. 
 
Papa Chibé: 
Nascido no estado do Pará, paraense, parauara. 
Aquele que consome chibé. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Andrey Luz Ferreira, 
24 anos, 
abaetetubense. 
Licenciado pleno em 
Língua Portuguesa 
pela Universidade do 
Estado do Pará, pós-
graduado em 
Linguística e 
Produção textual, 
apaixonado pelos 
estudos linguísticos e 
literários. Acredita no 
poder do 
protagonismo juvenil 
e na educação como 
agentes 
transformadores de 
uma sociedade 
pautada na equidade. 
Instagram: 
@drey_luz 
Facebook: /Andrey 

Luz   
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Era um típico brasileirinho... Preto, de bairro periférico e que sonhava em ser 
jogador de futebol (infelizmente, a FIFA me proibiu de me profissionalizar, porque 
seria “injusto” demais com os outros jogadores, deixaria o jogo muito 

desequilibrado, sabe!). Desde pequeno nutri meu amor pelo futebol. Meu pai, 
Remista e Flamenguista, o “combo perfeito”, tratou de cortar qualquer chance de 
eu atravessar a Almirante e ir torcer com um pijama de listras azul celeste.  

Lembro de minha primeira ida ao lendário estádio Evandro Almeida, o 
Baenão. A vibração da torcida, com as charangas dando o ritmo. Lá, aprendi os 
mínimos detalhes do futebol, como as provocações ao goleiro, que ficava logo a 
nossa frente, aprendi também que o juiz quer sempre atrapalhar o nosso time, mas 
se ele não der um pênalti claro pro time adversário... “Tá certo, professor, esporte 
de contato” - com um suave riso de lado. Fora as malandragens e provocações 
dentro de campo (Espaço reservado para os saudosistas do futebol falarem “bom 
era o tempo sem o VAR”). Todos esses momentos e memórias, me trazem uma 
aura... Laranja. 

Quando eu não tava pensando no jeito como comemoraria o gol na final da 
copa, ou qual drible iria usar pra humilhar os zagueiros num jogo de champions 
(pelo meu segundo time de coração, o Milan), eu ficava olhando pro céu por horas 
e horas... Em parte, pensando sobre coisas do universo que aprendi naqueles 
famosos canais de logos “H” e “D” (não tô aqui pra fazer propaganda gratuita). Dá 
pra dizer que sou metade jogador (camisa 10 e faixa) e metade nerd. Mas além das 
estrelas e dos nossos vizinhos universais, ficava vidrado nas cores do céu.  
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Principalmente quando voltava do futsal, no meu “Canudos Ver-O-Peso”. 
Cansado, escorando a cabeça na janela (quando não tava cheio), pegando aquela 
“cheirosa” brisa da Doca e, principalmente, admirando as majestosas cores do fim 
da tarde, dentre todas uma sempre se destacou na multidão... Laranja. 

Sempre tive uma admiração profunda pelas cores e o que elas podem 
representar, mas se eu tivesse que escolher uma, é óbvio que seria ela... A Laranja. 
Com o azul do meu leão logo em seguida. A fruta deu o nome à cor ou foi o 
contrário? Ficava me perguntando nos intervalos dos jogos, no ônibus, observando 
o pôr do sol, tomando um suco, em casa... Sempre me perdia no Laranja das coisas. 
Até um abraço se tornava Laranja, se fosse de alguém por quem tenho carinho. No 
meu aquário de infância, quase todos os véus de noiva eram Laranja. Meu filme 
favorito é banhado em Laranja, meu ator preferido é ele: Darlan Cunha, que 
interpretou o Laranjinha em Cidade dos Homens. Nem preciso dizer qual o nome 
do meu cachorro né?! Bart, mas Laranja ficou em terceiro lugar (a segunda opção era 
gato). 

Amo ir à praia, não só pra tomar banho e uma gelada, mas também pra curtir 
o Laranja do bronzeado e de quase tudo que a luz do sol toca (aquela parada laranja 
que, às vezes, parece odiar os paraenses). Já dizia minha avó, “sol com chuva, 
casamento da viúva”. Mas que lindas ficam as gotas caindo do céu, gotas 
alaranjadas/douradas (só cuidado com o golden shower, desse laranja eu não 
gosto). Na praia, o pôr do sol é sempre mágico e especial... O céu, o mar, a areia, 
minha mãe que esqueceu de usar o protetor solar... Tuuuuuuudo Laranja. 

Pra mim, essa cor é única e sempre vou buscar por ela, seja em coisas laranjas, 
seja em momentos laranjas (só não em candidatos que amam usar laranjas). No 
semáforo, ela também está lá (na real, dizem que é amarelo, mas como deu pra 
perceber, sou expert nisso e afirmo: é Laranja), é o alerta, o pare, o seja cauteloso... 
Quer dizer, pra uns e outros significa piiiiiisa fundo. Mas, pra ser sincero, eu 
concordo com eles, não no sentido de atravessar o sinal “amarelo” com tudo, mas 
de “mergulhar de cabeça” quando se trata do Laranja da vida, aquilo que nos deixa 
feliz por estar vivo, que nos satisfaz, que nos tira um belo sorriso (esse é ok não ser 
laranja também). É sobre viver em busca desses momentos, pessoas, conquistas, e, 
claro, um suquinho de Laranja também, e é por isso que estou escrevendo aqui, já é 
a terceira vez que vocês me mandam um suco de goiaba ao invés do que eu pedi. 
Espero que, agora, entendam que é muito mais do que um suco pra mim, é um 
estilo de vida. Quanto ao hambúrguer, estava excelente e a batata frita ótima. Um 
infeliz erro que causou as 2 estrelas (nenhuma delas Laranja). 
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Remista: 
Azulino. 
Torcedor do time de futebol de Belém do Pará do clube 

do Remo.  
Um dos maiores da região Norte.  

 

Pijama de listras azul celeste: 
Alcunha dada pelos rivais ao time de futebol Paysandu 

Sport Club, maior rival do Clube do Remo.  

 

Canudos Ver-O-Peso: 
Linha de ônibus que faz o itinerário Guamá – Centro. 

 

Leão: 
Leão Azul, Leão Azul de Antônio Baena, Leão da 

Amazônia, Fenômeno Azul. 
Alcunha outorgada ao Clube do Remo devido seu 

mascote, o leão. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Antonio Pantoja, 
nascido em 1997 na 
capital do estado do 
Pará. Formado em 
Comunicação Social: 
Publicidade e 
Propaganda, pelo 
CESUPA (Centro 
Universitário do 
estado do Pará). Atua, 
profissionalmente, 
como analista de 
marketing e 
publicidade, 
Filmmaker e 
Fotógrafo. Amante do 
Futebol, Universo e 
suas curiosidades, 
artes e agora 
explorando o mundo 
da escrita, totalmente 
encantado pelo 
formato das crônicas 
e contos. Instagram, 
pessoal e artístico: 
@antoniopantoja28. 
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Beatriz Chaves Messias 
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Poucas coisas são tão brasileiras quanto as 
festividades carnavalescas. Eu mesma cresci 
embalada pelas marchinhas, pelas fantasias e 
festinhas escolares dessa época do ano. Cheguei a 
testemunhar os homens da minha família se 
montarem como mulheres pra festejar – e se isso 
já me causou indignação na época, imagina hoje! 

Mas, ao contrário da maioria dos 
brasileiros, eu tenho uma certa implicância com 
o Carnaval; eu e ele não nos damos bem. E essa 
rixa começou lá por 2009, numa comemoração 
bobinha de escola. 

 

Eu estava na quinta série – recentemente batizada de sexto ano – ano em que 
começamos a deixar de nos considerar “crianças” e nos intitulamos “pré-
adolescentes” (só entre nós mesmo, pois aos olhos adultos continuávamos crianças) 
mas eu, desavisada, ainda estava com um pé na infância e, pra mim, festinha de 
Carnaval seria como todos os anos anteriores: todo mundo fantasiado, jogando 
confete, estalinho ou serpentina. Minha mãe caprichou: me colocou numa fantasia 
de odalisca, toda dourada e brilhosa, com direito a paetê no cabelo e bucho de fora. 

E qual não foi minha surpresa! Ao chegar na escola, todos os presentes 
estavam em roupas comuns, com no máximo uns brilhinhos ou boás felpudos em 
volta do pescoço. Todos com muita pinta de adultos, sem pular nem dançar, 
sentados conversando com seus copinhos de refrigerante, no alto de suas 
maturidades. E todos, sem exceção, voltaram os olhos pra minha entrada.  

Eu, na minha roupa dourada e brilhante. 

Não deu outra. Corri pra me trancar no banheiro, morrendo de vergonha, e 
sem a posse de um celular pra pedir socorro a minha mãe. Saí de lá a reboque pelo 
esforço de duas amigas, e tive que aturar os olhares e gracinhas durante toda a festa. 
O lado bom? Ganhei o concurso de fantasia – por ser a única fantasiada. O prêmio? 
Uma sacola de pano com o nome do colégio. 
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Depois disso, cortei relações com o 
Carnaval. Passei os feriados seguintes 
participando de um evento do 
movimento espírita paraense que 
coincidia com a festividade, e nada de 
festas, blocos ou fantasias. Ignorava até 
as marchinhas e serpentinas jogadas na 
rua. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beatriz Chaves 
Messias nasceu em 
1999 em 
Campinas-SP, mas 
foi criada em 
Belém-PA, e ai de 
quem insinue que 
ela não é paraense! 
Apaixonada pela 
escrita, passou a 
escrever em 
caderninhos no 
meio da aula de 
Física para 
escrever em 
caderninhos como 
profissão, no curso 
de Letras da 
Universidade 
Federal do Pará. E 
espera continuar 
com seus 
caderninhos pela 
vida toda. 

Isso, até o Carnaval 2020. Nesse, por alguma possessão 
misteriosa, decidi me jogar nos bloquinhos. Só pra 
experimentar. Por que não? Meus amigos endossaram. Me 
falaram do Chove-Chuva, do Mangueirosa, dos shows no Ver-
o-Rio. Parecia promissor. Eu e o Carnaval, finalmente, faríamos 
as pazes. Será? 

Mas acabei calculando mal meu planejamento. Meu pai, 
muito pimpão, às vésperas do feriado, me avisou que a minha 
cirurgia de retirada dos sisos estava pra acontecer. Os quatro 
sisos. Arrancados de uma vez. 

Isso me impediu de me jogar no bloquinho? Mas quando! 
Com a boca toda costurada, fui pro Ver-o-Rio, testemunhar os 
shows e as marchinhas. Sem beijo, claro. Sem cerveja ou catuaba, 
pra não jogar álcool nos buracos dos dentes. Nem dançar direito 
deu, muito menos cantar as musiquinhas, pois o mínimo 
movimento mandava dor pela boca inteira. Acabei voltando pra 
casa e perdi o show da Gretchen. 

“Mas ano que vem dá pra tentar de novo, certo?!” Nada! 
Mal sabia eu que 2020 seria o último Carnaval que veria por 
um tempo, pois menos de um mês depois o corona chegou 
batendo na porta. E não foi dessa vez que eu e a festa fizemos as 
pazes. A lembrança ruim de 2020 chegou até a superar meu 
mico na escola. 

É, Carnaval... quem sabe um dia? Um dia a gente se acerta, e eu 
crio contigo histórias boas pra contar. Mas isso, acredito, fica 
pra outros carnavais...  
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Certa vez em uma venda de garagem, comprei uma máquina fotográfica que, 
verdadeiramente, era uma pechincha. Logo descobri que tinha algo mágico nela, 
pois era capaz de mostrar o futuro daquilo que aparecia em sua lente. Eu, que sou 
todo fanfiqueiro, peguei a câmera e ficava a tirar fotos de tudo, mas a curiosidade é 
bicho violento e decidi ver o que o futuro guardara para nós. Com assombro assisti 
o que o destino tinha nos reservado. Descobri, dentre muitas coisas, que com o 
futuro a gente não brinca, tampouco algumas coisas desejaríamos saber.  

Vi antes tudo aquilo que hoje vemos com nossos olhos. 

Pessoas tristes e com máscaras, olhares baixos e temerosos, leitos cheios e 
nossa bela cidade das mangueiras fechada.  

Fui tomado pelo medo e fiquei espantado, então decidi esconder a câmera e 
deixei a vida seguir seu curso natural sem entender muito o que haveria de 
acontecer. Até que o tempo em que vivemos chegou e tudo se concretizou: 
Isolamento social, pandemia, desespero, caos. 

Tornei a pegar a câmera para, com esperança, ver o que viria a acontecer na 
cidade morena. Com a máquina, dirigi-me à Cidade Velha e vendo através da 
pequena tela, aliviado, suspirei. 

Pela lente da câmera pude ver um mundo bonito de se viver onde todos vivem 
um tempo de paz. Onde não há guerra jamais, onde vencemos o mal e tudo voltou 
ao normal, onde destruímos a violência, não abrindo fogo, mas abrindo escolas, 
onde famílias, namorados e todas as pessoas estampam em seus rostos, novamente, 
seus sorrisos e ecoam as gargalhadas que dão de se ouvir em todo lugar.  

Vejo, pela câmera, um brasileiro que não quer ser enganado mais uma vez com 
promessas vazias de mercenários vendedores de sonhos, de um futuro melhor. Vejo, 
de longe, um Brasil pintado de todas as cores, saído de um vermelho vivo que hoje 
simboliza o amor e não uma antiga bandeira de extermínio. 

Um arco-íris após a longa chuva da tarde se formou, o sol recuperou as forças 
e tornou a brilhar, é essa Belém que veremos outra vez. 
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Fanfiqueiro: 
Pessoa que cria histórias as quais deseja que realmente 

acontecesse.  
 
Cidade Velha: 
Bairro mais antigo de Belém do Pará, onde surgiu a 

cidade. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eliel Moura de Sousa, 
nascido e criado em 
Belém do Pará há 21 
anos.  
Discente no curso de 
comunicação na 
Escola Técnica de 
Comunicação Papa 
Francisco. 
Apaixonado por 
leitura com uma lista 
de quase 200 livros 
para ler no ano de 
2021, amante de 
cinema, audiovisual e 
jornalismo desde 
criança. 
Alegre, carismático, 
único, especial, 
incrível, educado, 
gentil, generoso. São 
alguns dos adjetivos 
usados por seus 
amigos e familiares 
para definir a pessoa 
de Eliel. 
 
Instagram: 
@Elielmoura14 

 



23 
 

 

CRÔNICAS PARAENSES 

 
 
 
 
 
 
 

A CAMINHADA 
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No dia 15 de março de 2021, por causa da pandemia, precisei voltar para casa 
urgentemente. Estava fazendo alguns exames perto do centro, quando recebi a 
notificação do novo decreto. Após sair da clínica, não durou muito tempo até 
passar o Tamoios-UFPA, havia poucas pessoas no ônibus, eu ansiava chegar o 
quanto antes ao meu destino, ou seja, o mais seguro bairro da capital: Terra-Firme. 
O motorista quase voava no asfalto, até que paramos em um sinal próximo à Praça 
da República. Minha atenção foi direcionada às pessoas que ali se encontravam, 
pedintes, mendigos, vendedores autônomos, crianças humildes, etc. Tudo isso em 
contraste com o glorioso Theatro da Paz, que se achava bem diante deles. A 
onerosa estrutura, a arte e o academicismo faziam clara oposição em relação à 
circunvizinhança. Todas aquelas pessoas tinham diante de si um dos mais valiosos 
pontos turísticos de Belém, mas nada era favorável para que se aprouvessem 
daquilo. A desigualdade social doía fortemente em mim.  

Por volta das 18h cheguei a minha casa, tão-somente com a finalidade de 
descansar. O dia havia sido excessivamente longo, exigindo de meu corpo as mais 
velozes atividades em um tempo quase infindo. Minha mente chegara ao limite, os 
neurônios estavam como vagas fervilhantes em meio a uma tempestade e, ao atingir 
o ultimo grau da esqualidez humana, caí como chumbo no sofá da sala. 
Lentamente, os músculos adormeciam; uma fibra após a outra, na mais relaxante 
sincronia, até que meus olhos se cerraram finalmente, e fui tomado por um 
profundo sono. 

Via-me na linda Praça da República. Olhava ao redor e vislumbrava muitas 
outras pessoas, todas andando de um lado para o outro no mais intenso frenesi. O 
Sol estava prestes a se pôr, e as pessoas iam-se aglomerando para ir ao célebre 
Theatro da Paz, pois ouvia-se que haveria um grande concerto naquela ocasião. Ao 
escurecer o céu, todos começaram a caminhar em direção ao Theatro, mas o 
caminho parecia mais longo a cada passo que dávamos e não conseguíamos 
compreender o porquê. Muitos murmuravam e ficavam enraivecidos a cada minuto 
que passava, à medida que a extensão do caminho aumentava, e o concerto mais 
distante se achava. O alvo era quase impossível de se alcançar.  

Assemelhava-se a uma esteira gigantesca, sobre a qual estavam paraenses de 
todas as classes e tribos. Dentre a multidão, podiam-se encontrar indivíduos que 
estavam dispostos a passar por qualquer circunstância, contanto que conseguissem 
assistir ao concerto. Esse grupo pouco murmurava; gastava sua energia em imaginar 
como seria quando finalmente chegassem ao destino.  

De súbito, as pessoas começaram a se chocar umas com as outras, havendo até 
quedas por conta das colisões. O chão não mais se estendia de forma quase infinda,  
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e todos, enfim, conseguiam locomover-se na praça. Quando 
isso sucedeu, alguns estavam cansados demais e preferiram 
voltar para casa, porém, ao passo que voltavam para seus 
lares, o frio da noite se intensificava, violentando os que não 
possuíam trajes finos. O frígido ar fez com que uma boa 
parte desistisse da caminhada, pois não possuíam recursos 
suficientes para resistir ao frio. Mais um grupo desviava-se do 
caminho e volvia. Aqueles que eram abastados 
financeiramente e que estavam vestidos com as mais luxuosas 
roupas não foram influenciados de modo algum, mantinham-
se animosos para contemplar a arte; e prosseguiam com a 
mais ereta postura.  

O Theatro estava próximo. O percurso estavas prestes a 
acabar. Repentinamente, pedras espessas surgiram e 
esbarravam nos pés de todos. A grande maioria sofreu com os 
baques, e os lamentos encheram o ar. Nesse momento, o 
pensamento de que era excessivamente trabalhoso chegar ao 
Theatro da Paz para assistir ao concerto tomou conta de boa 
parte dos que restavam, eles pensaram em sair da praça para 
nunca mais voltar, mas pensavam no fruto do seu esforço, 
que seria contemplar um mavioso concerto e não desistiam. 

A escadaria principal estava precisamente diante de nós. 
A classe hegemônica havia concluído o trajeto sem um dano 
sequer, mas nós, os marginalizados moradores do subúrbio, 
em minúscula quantidade, chegamos fadigados e cheios de 
lesões nos pés. Começamos a subir, enquanto ouvíamos os 
sonoros acordes que ecoavam de dentro. O Theatro estava 
encantador e cintilante, e eu ficava admirado com seus ricos 
detalhes, então, olhei para trás e vi quão desleal havia sido a 
caminhada. Olhei para o espelho e me vi muito cansado de 
tudo aquilo, pensava naqueles que deveriam também estar ali, 
que deveriam ter tido infraestrutura educacional, tanto 
quanto os grã-finos. Não me alegrava com o fato de o nosso 
grupo ter sido uma exceção. Não houve equidade na jornada, 
eu sentia que precisava fazer alguma coisa, tomar alguma 
atitude... Nessa hora, o despertador tocou.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gabriel Dante, 20 
anos, belenense. 
Estudante de Letras – 
Português da 
Universidade Federal 
do Pará. Amante de 
cães, fotografias, 
praias, voleibol, 
videoclipes, música e 
canto. Fã de super-
heróis, Hq’s e 
patinação. Apreciador 
das artes e apaixonado 
pela Língua 
Portuguesa. 
 
 
 



26 
 

 

CRÔNICAS PARAENSES 

 
 
 
 
 
 
 

MAS QUE SAUDADE DE DANÇAR 
UM CARIMBÓ 

 
Helton Jones Rocha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



27 
 

 

 
 

Não sei como é o mês de janeiro pras bandas daí de vocês, mas por aqui é 
sinônimo de dança, gengibirra, barracão e do ressoar dos curimbós. É uma tradição 
cuja origem se perde e se mistura com a história do nosso município.  

Chega a ser curioso nosso enlace com essa cultura e com a festa que se 
comemora em função dela. Antes, nosso festival era ligado ao santo preto, São 
Benedito, o santo do nosso povo Paqué, porém, depois de muitos anos e de uma 
decisão da igreja, resolveram separar o religioso do profano, e a festa que era de São 
Benedito passou a ser chamada de Festival do carimbó irituiense. 

O nosso festival é grande, de encher os olhos de quem chega por aqui 
desavisado. O batuque dos grupos é em cima do palco e a dança é dentro do 
barracão de palha construído todo ano na praça. O irituiense só dança o carimbó se 
for embaixo do barracão, rodando, girando, em pares ou sozinho, mas sempre por 
baixo da palha. Chove fora e molha dentro, mas ninguém se importa, tudo é festa, 
tudo é uma grande dança de roda. 
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Eu já dancei muito carimbó nesse barracão. Olhando as 
fotos, não tem como não desenhar um sorriso no rosto. 
Quanta alegria! A roda de carimbó é quente e sempre gira no 
sentido anti-horário, acredita? Eu costumo falar que quem vai 
pra dançar não deve se arrumar muito, porque basta uma 
rodada lá dentro pra se molhar de suor e desarrumar qualquer 
penteado. Carimbó é corpo e alma, é gengibirra, é dor na 
perna, é dor na costa, é um sobe e desce e gira e grita. 
Carimbó é coisa de velho, de novo, de jovem e de neném de 
colo que nem sabe andar ainda.  

Mas que saudade de dançar um carimbó! A pandemia 
engoliu nosso janeiro e, na verdade, não sabemos que dia, mês 
ou ano poderemos ter fotos como essas, onde se encontra 
tanta gente junta se roçando, se esfregando, se derretendo, 
gente junta sendo feliz sem medo e sem receio disso ser letal.  

Portanto, o melhor agora é esperar e guardar fôlego 
para a volta desse festival. A vacina tá chegando, devagar, mas 
tá chegando, nossos idosos primeiro, depois vem todo o 
resto. 

Uma vez vacinado, e com a certeza de que venceremos 
esse mal, eu quero me estragar novamente nesse transe 
ancestral que é nosso batuque de Carimbó. 

Gengibirra: 
União de Gengibre e birra. Bebida não alcoólica 

chamada de cerveja de gengibre.  
 
Barracão: 
Quadras cobertas com telhado de palha, muito usados 

nos interiores da região Norte para festejos da comunidade.  
 
Curimbós: 
Ritmo musical típico da região amazônica, que deu 

origem a dança de roda.  
Herança indígena, típica da região norte do país. 
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Em frente às Lojas Americanas. Era lá que a jornada sempre começava aos 
domingos de manhã. À direita, sentados no chão, hippies dedicados à arte de criar 
bijuterias. Para vender? Sim. Afinal, todos precisam buscar meios para sobreviver, 
mas mais do que isso, o momento de criação era único e magnetizante. Eles ficavam 
atentos e o foco nunca se perdia, a não ser quando chegava algum cliente ou algum 
curioso admirador de arte. À esquerda, vestidos de todas as cores, formas e 
tamanhos balançavam com o vento que raramente batia, o mormaço tomava conta 
de tudo sem dó nem piedade. Independente do lado, havia sempre muita gente. 
Homens, mulheres, brasileiros, estrangeiros, compradores, vendedores e cheiro de 
patchouli.  

Mais adiante, era possível ver mais artesãos, mas agora a obra de arte 
produzida por eles não era mais como a dos hippies, a madeira predominava. Esses 
artistas eram os mais solitários, e aparentemente os mais tristes. Dificilmente eram 
apreciados pelo público, o que ninguém notava era que eram eles que produziam o 
tesouro desejado por muitas crianças: a casa da Barbie. Mas não importa. Quem liga 
para essa casa da Barbie de 50,00 reais super bem acabada, que levou meses para ser 
produzida, quando há outra casa de 350,00 à venda? Essa, sim, é a mais bonita! 
Porque é aquela que é mostrada na propaganda da loja norte-americana (isso 
mesmo, aquela do início). 

Continuando, após barracas de DVDs piratas, jogos de videogame, chaveiros 
personalizados, brinquedos, esculturas de miriti, blusas que os turistas compravam 
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para lembrar que estiveram em Belém e mais cheiro de patchouli, quase chegando na 
curva, havia as comidas – a parte mais apetitosa. Doces e salgados chamavam a 
atenção de todos que passavam por lá. No meio de tanta muvuca, palhaços 
tentavam cativar as crianças em troca de um tostão, fiéis pregavam a mensagem de 
Deus e acentuavam o apocalipse iminente, homens com os corpos pintados de 
dourado fingiam ser estátuas, e quem não tivesse cuidado poderia até ser “mordido” 
por uma cobra ou um rato de miriti guiado por um fio quase invisível.  

Virando a curva, os peixinhos pediam socorro. Dentro de aquários e sacos 
plásticos, eles imploravam pela liberdade. Liberdade ilusória e inalcançável. O 
sofrimento deles era a felicidade de alguém, que em troca de um papel retangular 
com valor de troca os levou para casa, garantindo a felicidade da família ao receber 
mais um membro.  

De novo, mais artistas. Esses de agora dominavam técnicas do uso de tintas. 
Os quadros eram exuberantes, muitos retratavam a vida ribeirinha e as belas 
paisagens naturais que muitos paraenses desconhecem, mas que são reais. Após os 
quadros, outra seção: a das relíquias. Os cruzeiros e cruzados eram bem admirados, 
mas não mais do que as notas de dólar, euro e rublo. A admiração pelo outro era 
latente, mas isso não diminuía a nossa riqueza cultural. O cheiro de patchouli ainda 
era nosso e ninguém poderia tirá-lo.  

Lá estava a atração mais famosa do domingo caloroso. O mágico arrancava 
espanto das crianças e admiração dos adultos. As pessoas se amontoavam para vê-lo. 
Seus números feitos bem em frente ao espectador deixavam todos pensativos, todo 
mundo queria dar uma de detetive e desmascarar o mágico na sua mente, mas 
ninguém sacava o truque. Ele era expert demais para deixar que revelassem seus 
segredos. 

Entre idas e vindas, cachorros de madame que passeavam de sapato, balões 
de gás da Frozen, livros de segunda mão no chão arrumados como um quebra-
cabeça em cima de uma lona, miçangas, pesos de porta, relógios de parede 
personalizados com a foto dos Beatles, grupos de capoeira, musicistas independentes 
e vendedores de chopp gourmet e de banana chips. Tudo estava no seu devido 
lugar, e isso trazia sinergia para o sistema caótico e imprevisível que se instalava 
neste quarteirão da Campina.  

Enfim, lá estavam todos correndo para pegar o bonde, na verdade, vê-lo 
passar. Não era esse bonde popularmente conhecido como ônibus, mas o bonde do 
Arraial do Pavulagem, que chegava e trazia a multidão de seguidores com seus 
chapéus de palha, fitas coloridas e tambores que ecoavam batuques regionais e 
traziam felicidade para todo aquele povo que resolveu acordar cedo no domingo  



32 
 

 

para sentir o cheiro de patchouli. 
 
 
 
Miriti: 
Ou buriti, é uma espécie de palmeira. Sua fibra é conhecida 
como "isopor natural" da Amazônia. 
É utilizado na produção de brinquedos de miriti, responsável 
por grande parte do sustento da população ribeirinha. 
 
Patchouli: 
Raiz que exala aroma indescritível. Usado em banho de ervas 
e nas rendas das dançarinas de carimbó, pois atraem sorte, 
felicidade. 
 
Arraial do Pavulagem: 
Grupo musical e cultural de músicas e danças regionais 
paraense.  
Promovem os arrastões do pavulagem, que arrastam 
multidões nas ruas de Belém. 
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Lembro-me de quando as emoções começaram a chegar, e foi daí que tudo 
começou a mudar. Tudo explodiu e começou a transbordar e no meu pensamento 
eu divagava: “Égua, quando que isso tudo vai passar?” E na maioria dos momentos, 
ao chegar da escola, depois daquela chuva de inverno que só o paraense conhece, eu 
deitava na minha cama e pensava sobre as possibilidades de tudo aquilo se acalmar 
na próxima manhã. Estava baqueado e cansado de tanta coisa acontecendo e foi 

nessa viagem emocional que passei, onde comecei a sentir demais 

Estava tudo bagunçado, como um quarto em que a mãe vive falando “arruma 
isso, senão vai dar bicho”, era mais ou menos assim que eu estava por dentro, 
naquela época, comecei a me aproximar demais das pessoas, pois alimentava a ideia 
insegura que havia em mim de que em algum momento todos ao meu redor iriam 
desaparecer e eu ficaria sozinho. Eu estava sensível demais e por causa disso passei 
por situações que foram desconfortáveis, como a minha primeira paixão não 
correspondida, que me deixou tristonho por alguns dias, mas logo passou. 

Comecei a me cuidar, a me amar e acima de tudo valorizar quem estava 
comigo mesmo em um momento tão difícil. Me descobri na arte e comecei a 
cantar e escrever, que era o que me fazia mais feliz. Em um certo dia, iniciei a falar 
sobre um lugar onde todos os meus amigos costumavam estar e aquilo começou a 
me reconfortar, pois, sem perceber, descrevi Capanema do Pará, a cidade a qual 
moro tão pouco tempo e que, mesmo assim, consegui criar mais raízes do que em 
qualquer lugar por onde morei. Nem mesmo minha terra natal, Manaus, onde 
nasci, me fez ser tão feliz quanto sou aqui. A ideia de deixar este lugar um dia me 
assusta, mas me conforta saber que sempre vou ter um lugar pra retornar.  

De todos os lugares em que a vida me proporcionou visitar, nenhum se 
compara ao meu tão querido estado do Pará, essa cultura rica e tão bela que 
encontrei aqui, a experiência de dançar aquele carimbó e sentir os pés descalços 
tocarem o chão e o sentimento daquele sacolejo que contagia todo nosso corpo, 
nos faz girar, rodopiar e também onde muitos corações costumam se encontrar. A 
comida daqui, só quem provou sabe o que é sentir o gosto de um bom tacacá ou 
daquele arroz com galinha quando bem feito, fazendo a gente arrepiar. Como eu 
amo esse estado, como eu amo o Pará! 

Depois de tudo o que aconteceu, da minha dor finalmente começar a passar, 
quem diria que ver as coisas com mais clareza iria me ajudar, de perceber a 
importância de se relacionar, de sentir, de amar. Cada coisinha que sempre esteve 
ali, mas por pura ignorância minha não quis experimentar, e agora todos esses 
sentimentos nunca mais quero poder largar, com todo esse leque que agora aberto  
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está, tanto nas coisas boas e ruins, preciso focar para que a 
minha arte possa cada dia mais se renovar. Tantas coisas, 
tantos mundos eu pretendo criar, muitas e muitas histórias da 
minha vida eu quero poder contar. 

Primeiramente, das lições que mesmo sendo tão jovem 
quero poder ensinar é a arte de se permitir sentir, de se soltar 
e experimentar o que a vida tem pra oferecer e que não 
precisa ter vergonha de ser quem é. Tudo que esteve ao meu 
redor serviu pra me ensinar o quão belo é a vida e o quanto se 
deve aproveitar disso tudo aqui, afinal, nunca se sabe quando 
a cobra grande pode se mexer e afundar Belém, brincadeiras à 
parte. 

Ou será que não?! 

Todas essas coisas me fazem lembrar do dia em que vim 
morar neste lugar, no interior da Cachoeira do Piriá. Chorava 
como se fosse o fim dos tempos, mas depois de me acostumar 
com o ambiente e de se conformar de que pra Manaus eu 
nunca mais iria voltar a morar, todo aquele drama passou e a 
partir dali foi só descoberta e um choque cultural imenso! 
Lendas, histórias que nunca pensei em ouvir e que hoje me 
servem de inspiração pra fazer tudo o que escrevo e escrevi. E 
hoje estou aqui, sentado numa mesa, em minha casa, em 
Capanema, prestes a completar o Ensino Médio e pensando 
em como vai ser daqui pra frente, quando eu irei pra capital, 
enfrentar o trânsito da Almirante Barroso ou os alagamentos 
da UFPA, quando as chuvas fortes do inverno vierem, enfim, 
quem sabe o que vai ser, não é mesmo?! 

Devo ao meu passado o meu saber e seguirei 
construindo minhas memórias, com a ideia de continuar 
compartilhando-as com todos, sejam elas boas ou ruins. Falar 
das vezes que minha mãe me briga pra lavar os pés antes de 
dormir ou das brincadeiras de rua que eu tinha na infância e 
dos xaropes caseiros e chás que a minha avó já me fez tomar, 
eu quero contar e rir ou chorar, porque pra esses momentos 
não dá pra voltar, mas me conforta saber que os vivi e com 
eles aprendi.  
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Ainda recordo do balançar da rede no pátio da minha avó, as escapulas 
gritando, a cada balançada, pela falta de óleo que há muito não era ali usado. Meu 
avô ocupava nossas tardes com centenas de histórias de quando era moço, enchendo 
nossa imaginação com muitos olhares de uma localidade enraizada, como o Rio 
Pacajá no interior de Portel, o Catispera, que ficou no passado e que ganhava vida a 
cada nova embalada. 

Contava-me do rio que possuía múltiplas funções e significados, pois era sua 
rua, sua alimentação, seu lazer, seu pequeno universo. Suas narrativas de 
brincadeiras de quando criança, quando passava o dia inteiro entre mergulhos e 
passeios de barco. Ele e seus amigos costumavam subir na torda do barco e pular 
daquele que há muito já navegou ao comando do velho pai. Quando o sol sumia no 
horizonte, as velas e os velhos lampiões à base de querosene já indicavam o começo 
de novas aventuras no trapiche, desta vez no mundo mágico da imaginação contada 
por sua mãe. 

 Histórias horripilantes, como a de um ser de aproximadamente dois metros, 
que tem uma pelagem escura como a de um macaco e que emite sons assustadores, 
com uma bocarra no meio da sua barriga e apenas um olho em sua cabeça, exalando 
um odor que se poderia sentir a metros de distância. 

Histórias como esta faziam com que suas noites se transformassem, em seus 
primeiros anos de vida, em um verdadeiro tormento. Sua imaginação fertilizada  
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pelos “causos” da mãe fazia com que ouvisse sons tenebrosos em uma noite chuvosa 
do inverno amazônico, mesmo podendo ser apenas o vento passando pelas frestas 
da sua casa de assoalho de madeira.  Foram muitas noites paralisado de medo na 
rede, até ser vencido pelo cansaço do dia agitado. 

Algumas das histórias ficavam apenas no imaginário, porém, outras foram 
vivenciadas. Uma destas foi sobre um grupo de homens da comunidade que saiu 
para caçar ainda no crepúsculo, como era de rotina, em seus barcos, e munidos de 
facões e espingardas na promessa de voltar para casa em breve. Após três dias de 
muita espera e preocupação sem resposta, foi um grupo de familiares e amigos dos 
caçadores, dentre eles meu avô, em busca dos desaparecidos. 

Embarcaram com o pressentimento do pior, mas na esperança que seus amigos 
tivessem apenas passado por problemas mecânicos na embarcação maior. Ao chegar 
ao trapiche, atracaram os “casquinhos” ao lado dos barcos de seus amigos de caça e 
adentraram a floresta. A cada passo, mais escuro a mata ficava, cada vez mais sem os 
raios do sol, eles começaram a seguir o rastro de “picadas’’ recém-abertas na floresta. 
Ao final de uma trilha, meu avô afirmou ter visto uma das cenas que jamais vai 
esquecer. Deparou-se com algo semelhante a uma hecatombe, havia corpos 
espalhados sem suas vísceras, logo ele entendeu que aquela cena se tratava de um 
ataque de onças na “vadiação”, como de relatos de outros ataques similares. Pela 
contagem dos corpos, percebeu-se que ainda faltava um dos companheiros, enfim, 
uma ponta de esperança em meio aquele cenário de guerra. Foi então que se escutou 
um rugido e todos ficaram em alerta e correram em direção ao som, encontrando o 
último homem pendurado em uma árvore, já sem vida. 

Desolados, era chegada a hora de recolher os corpos antes que a noite 
adentrasse, e voltar para casa. Com todos embarcados, saíram em comitiva uma 
embarcação atrás da outra em cortejo silencioso interrompido apenas pelos sons da 
floresta.  

Os moradores daquela pequena comunidade do Catispera já os aguardavam 
ansiosos no pequeno trapiche, de longe, desconfiaram que pela forma com que as 
embarcações se aproximavam se tratava de um cortejo fúnebre. No primeiro 
casquinho, o homem, com um semblante entristecido, conduzia a canoa com 
remadas compassadas. Entre uma remada e outra, uma batida com o remo na 
embarcação, em um código que todos já reconheciam, confirmando que era um 
cortejo fúnebre. 

O choro das mulheres daqueles guerreiros se escutava ao longe. O caso mais 
dramático que ficou na memória de todos durante muitos anos se relaciona a uma  
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jovem que estava em quarentena do parto do primeiro 
filho e que enlouqueceu com a notícia da morte do 
companheiro. Na linguagem de meu avô, “o parto subiu para 
cabeça”. Durante anos essa mulher que perambulava pelas 
ruas da comunidade era a memória viva daquele dia que 
jamais será esquecido e que, com certeza, vai embalar história 
de muitos outros netos e netas da comunidade do Catispera. 

 Em meio a tantas histórias, chamou-me a atenção um 
fato que, para mim, moradora de um bairro de classe média 
da região metropolitana da capital do estado, deixou-me 
perplexa. Ele diz ter ganhado seu primeiro sapato apenas aos 
14 anos, num tom de lamento e ao mesmo tempo como 
exemplo de superação de dificuldades. Nesse momento, 
lembrei-me de uma aula de História do Brasil que destacou 
que somente após a abolição os negros libertos tiveram acesso 
a esse artigo, já que até aquele momento sapatos eram 
privilégios dos brancos.  

A sonolência me derrubava no embalar da rede, com 
as memórias e histórias de meu avô. Naquele ambiente do 
rugir da escapula, do som da máquina de costura da minha 
avó e agora com o dedilhar no violão de meu avô, eu dormia 
já projetando uma volta ao aconchego da casa de meus 
velhinhos. 

 

 
Trapiche: 
Pontes de espera para embarque e desembarque de barcos 
pesqueiros e/ou de passeios, geralmente construídas em áreas 
de mangues.  
 
Casquinhos: 
Minúsculas embarcações á remo, utilizados na pesca e 
transporte da população ribeirinha. Geralmente possui 
lotação máxima de 3 pessoas.  
 
Picadas: 
Talhos no meio da mata, feitos por terçados para facilitar a 
locomoção do caçador. 
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Um dia, como muitos outros iguais, um jovem escritor não achava sua 
inspiração. Ele se escondia em buracos escuros de sua mente e de lá não queria sair. 
Como muitos dias, ele sentou e pensou e pensou, pensou, mas nenhuma palavra 
vinha à ponta de seus dedos, nenhuma inspiração vinha daquela cidade no Norte, 
vazia, sem cor e sem os dragões que o escritor lia. Mais um dia na pacata cidade de 
Belém. 

Decidiu sair, andar por Icoaraci a buscar histórias trazidas pelos ventos que 
vinham do Marajó. “Esse trapiche é minha casa, minha rua é o rio”, ele pensava. 
Mas nada surgia. O dia não andava ali na orla de Icoaraci. 

Resolveu ir à Belém, pegar um ônibus direto ao Ver-o-Peso, queria ver a 
feira, sentir o pitiú e o gosto do peixe frito, queria sentir o cheiro dos perfumes 
típicos daquele lugar em que vivia, mas que tão pouco conhecia. Pegou aquele 
ônibus que demora, vindo cheio de pessoas de todos os tipos. Aqueles que estudam 
e rabiscam seus livros no balançar do automóvel, aqueles que trabalham e já estão 
cansados da rotina, aqueles que compram, aqueles que vendem e uma mãe com seu 
bebê que chora. Ele entrou, pagou sua passagem e, em pé, foi direto ao centro do 
mundo nortista. À cada parada, mais abafado ficava o transporte, a cada parada, 
mais calor fazia naquele mar de gente suada. Em pé ele ficou até um moço se 
levantar, oferecendo-lhe lugar. Espremeu-se para o assento, derretendo naquele 
ônibus que se dirigia para Belém. Derretendo, ele permaneceu, pois o meio-dia 
chegava como quem nada quer, queimando toda a vida da Cidade das Mangueiras. 

Chegando ao Ver-o-Peso procurou o que comer, na barraca mais vazia, mas que 
continha o mesmo cardápio de todas as outras. Será que alguém percebia isso? O 
peixe estava gostoso, não tinha o que botar defeito, o vento batia vindo da baía. Um 
poeta recitava, olhando para o rio, o que acabara de escrever, e um ambulante 
oferecia inúmeras coisas para vender. O pitiú enraizado naquele lugar cheirava forte. 
Sensação boa era estar ali. Mas, até o momento, o vento e o calor não traziam 
nenhuma história. Ele foi ao Mangal das Garças, ver o que tinha por lá. Foi ao 
Forte do Castelo, ficar debaixo do sol para pensar. Foi a diversos lugares que se 
imagina ir quando se é um turista e ele é, mesmo morando ali. 

Voltando ao Ver-o-Peso, sentou-se para tomar um suco e olhar a água como 
aquele poeta fazia de pernas cruzadas e queixo na mão, óculos na cara e 
pensamentos ao vento. Não havia dragões por essas terras, nem fadas, ele diria, mas 
se encantou com aquele boto e com o conto da Iara que ouvira mais cedo. Aquele 
grupo de dança folclórica o havia entretido e lhe contou muita coisa. Ele se arrepiou 
ao ouvir sobre a Matinta e riu ao saber do Saci, orgulhou-se quando soube quem era 
Curupira e não nunca mais ousou entrar no mar sem pedir permissão para a Mãe 
D’água. 
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Voltando para Icoaraci, com o ônibus vazio desta 
vez, o escritor pensava: tem fadas nessa terra, como tem para 
o outro lado do mundo. Tem fantasia aqui também. Essa 
terra é mística, muito mais que outras em que pisei, sinto o 
encanto desse solo e a magia no suor desse povo. Tenho 
medo da cuca tanto quanto do bicho papão. Derretendo no 
ônibus, ele se orgulhava da terra em que nascera. 

 

 

Icoaraci: 
Distrito de Belém, possuí uma das orlas mais disputadas da 
cidade, além de ser porto de chegada e saída de barcos de 
toda a região, e polo da cerâmica marajoara e tapajônica.  
 
Marajó: 
Arquipélago da área costeira do Pará.  Abriga três 
microrregiões: Arari (Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, 
Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Soure.), 
Furos de Breves (Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, São 
Sebastião da Boa Vista.), Portel (Bagre, Gurupá, Melgaço, 
Portel.). 

Ver-o-Peso: 
Mercado de Ferro de Belém, um dos mais antigos mercados 
municipais do Brasil, o Veropa, como é carinhosamente 
chamado, é o mais importante ponto turístico, comercial e 
cultural do estado.  
 
Pitiú: 
Forte aroma de peixe. 
Odor característico do mercado do Ver-o-Peso.  
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 Chove, mas chove muito mesmo, 
aquele toró que vai continuar madrugada 
a dentro. Desligo o ventilador, tanto é o 
friozinho gostoso que vem da janela, 
pego o meu edredom, me embalo na 
rede, penso na vida, daquele jeito que 
fazemos antes de dormir. 

Quando, de repente, me lembro 
deles. Aqueles que ajudo uma ou duas 
vezes por mês. Será que acharam um 
local coberto para dormir? Devem estar 
com frio. Me sinto mal, culpada. 

Queria poder ajudar mais, porém, o lockdown não permite. Sair de casa só em 
situações emergenciais, mas a fome e o sofrimento destes homens e mulheres não é 
uma emergência? Até quando serão negligenciados assim? Queria poder fazer mais. 

Certa vez, antes da pandemia e do caos que nos assola, fui em uma ação 
solidária para doar hot dog para esses moradores de rua, lá na 15 de Novembro, 
perto do Veropa. Sempre de noite, pois durante o dia eles somem, se espalham, 
desaparecem pela cidade. Não querem ser vistos e ninguém quer vê-los. “Nada de 
“cheira-cola” na frente das lojas abertas”. “Espantam os clientes”. Estacionamos o 
carro debaixo de um dos poucos postes de luz funcionando, abrimos a mala com as 
panelas de salsicha e pães massa fina. Não deu nem cinco minutos e formou-se a 
fila. Sentem o cheiro da broca, acho. E, putz, não esperava ver tanta gente 
precisando de uma refeição, tanta gente na rua, desabrigados por inúmeros motivos. 
Tantos jovens. Alguns idosos. Cada qual com a sua história pra contar.  

Meu serviço era servir o queijo ralado e ficar de olho na fila, ver se alguém 
portava facas ou alguma arma. Eles brigam e é melhor manter os olhos abertos. 
Conversar os acalma, eles gostam de falar, querem ser ouvidos e eu gosto de ouvir. 

Dona Rosa, com um saco pendurado nas costas contendo os poucos pertences 
que tem e uma garrafinha de corote na mão, me pede uma camisa nova. A dela está 
surrada e fedida, digo pra ela esperar um instante que logo vamos distribuir as 
poucas roupas que arrecadamos, quando estiver mais vazio. Eles brigam e é melhor 
evitar tumultos, enquanto isso, pergunto o que ela faz ali, recebo como resposta: 
“minha filha, eu bebo muito e ninguém me quer mais, só me restou sentar de vala 
em vala.” No fim da conversa, esta senhora, que já levou tanta pisa da vida, me 
conta dos filhos, frutos de um relacionamento abusivo com “um embuste” e dos 
quais sente saudade, mas eles não a querem nem pintada de ouro, segundo ela. Dona 
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Rosa chora, meu coração aperta. 

A rua esvaziou, abrimos a sacola de roupa e todos caem em cima. Uma 
verdadeira competição animalesca por pedaços de panos usados. Tão pouco para 
uns e tanto para outros. Como a vida é traiçoeira. Pego uma camisa pra Dona Rosa 
e ela se despede, diz pra eu não me meter com “isso não”, apontando pra garrafinha. 
E vai embora vagar pela Cidade Velha, sabe Deus por onde. Nunca mais a vi. Nem 
das outras vezes que participei de doações. 

Eventualmente, durmo, mufina, torcendo pra que Dona Rosa tenha 
conseguido se reconciliar com os filhos, torcendo pra que não tenha morrido em 
um beco qualquer, esquecida e abandonada. Gostaria que ela soubesse que não a 
esqueci. 

 

Cidade Velha: 
Bairro mais antigo de Belém do Pará,  

onde surgiu a cidade. 

Toró: 
Chuva muito forte, seguidos de raios e trovoadas.  
 
Broca: 
Gíria para comida. 
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Foto: Diego Euler 

 

 Domingo de manhã na Cidade das Mangueiras, um dia propício para 
descansar da longa jornada de trabalho traçada na semana anterior, mas há quem 
encontre fôlego para uma peculiar caminhada. 

Às 6:00h os portões do lugar se abrem e a Árvore da Vida dá as boas-vindas 
aos visitantes, anunciando a maestria da mãe-natureza. Mais adiante, uma saudosa 
maloca que hospeda um gigante carapanã, capaz até mesmo de “chupar” o sangue 
da adormecida Cobra Grande, oferece um delicioso café da manhã, que trará 
energia suficiente para desbravar todo o ambiente, mas logo é hora de prosseguir e, 
numa curva, sobre as águas tranquilas do Canal do Yuna, é que surge a dúvida: a pé 
ou de bike? Independente da escolha, a aura do lugar envolve os aventureiros, 
obrigando-os a esquecerem quaisquer problemas ou sentimentos ruins. Dá-se então 
início à trajetória dividida entre corredores e ciclistas, e enfeitada pelos feixes de luz 
do sol que conseguem adentrar a densa floresta que margeia o caminho principal. 
1,5km se passam e, repentinamente, o cenário se abre dando lugar às águas do Lago 
Bolonha, mas não se engane com a dimensão do lago, pois grande parte de sua 
superfície é coberta por um tapete de mururés e vitórias-régias que escondem a  
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diversidade de peixes que habitam o local. Após uma sessão 
de registros na majestosa paisagem, o caminho se fecha 
novamente na vegetação tipicamente amazônica, onde os 
macaquinhos-prego, em suas buscas frenéticas por comida e 
os bichos-preguiça, em seu ritmo lento, aproveitam a brisa da 
manhã e encantam seus admiradores, Mas atenção! Olhe para 
cima e olhe para baixo e, com um pouco de sorte, encontrarás 
a temida aranha-caranguejeira em sua caça matinal, portanto, 
cuidado ao desbravar as trilhas oferecidas pelo parque e 
lembre-se dos espíritos protetores da floresta, pois eles não 
brincam em serviço! Passado mais um tempo de caminhada, 
chega a hora de um “banho” de história e cultura indígena no 
Memorial Verônica Tembé, cujo nome enaltece a primeira 
cacica dentre os Tembé-tenehara e, de lá, já é possível sentir a 
energia que emana do esplêndido Lago Água Preta, o lar das 
graciosas capivaras e o recanto dos aventureiros, que, sem 
perceberem, percorreram 4km até ali. Então, é hora de um 
merecido repouso no Mirante do Lago, onde acontece o 
segundo tempo do café da manhã ou simplesmente o refresco 
que uma água de coco proporciona. De qualquer maneira, a 
jornada chega ao fim e é tempo de regressar e contar aos 
amigos e familiares todas as maravilhas vivenciadas no Parque 
do Utinga. 

E você, o que está esperando?! Venha e utingue-se 
também. 

 

Mururé:  
Pequena erva salviniácea (Azolla Caroliniana) de 1 a 3cm, 
originária da América do Norte, que flutua nas águas, 
cobrindo-as por inteiro e em pouco tempo, graças à sua 
rápida multiplicação, por divisão, e cujas folhas são carnosas e 
bilobadas. 
 
Árvore da Vida: 
Árvore de Samaúma, também chamada de sumaumeira. 
Árvore imponente localizado na entrada da reserva ambiental 
do Utinga, em Belém do Pará. 
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GLOSSÁRIO PAPA CHIBÉ 

Almirante Barroso: Principal avenida da cidade de Belém. Porta de entrada e saída, 
detém o maior fluxo de veículos da cidade.  

Arraial do Pavulagem: Grupo musical e cultural de músicas e danças regionais 
paraense.  Promovem os arrastões do pavulagem, que arrastam multidões nas ruas 
de Belém.  

Árvore da Vida: Árvore de Samaúma, também chamada de sumaumeira. Árvore 
imponente localizado na entrada da reserva ambiental do Utinga, em Belém do 
Pará. 

Baqueado: Gíria para abatido, cansado, triste, batido, machucado.  O mesmo que 
mufino.  

Barracão: Quadras cobertas com telhado de palha, muito usados nos interiores da 
região Norte para festejos da comunidade.  

Boto, Iara, Matinta, Mãe D’água: Personagens do folclore brasileiro que ganham 
força e protagonismo na região amazônica.  

Broca: Gíria para comida.  

Cachoeira do Piriá: Povoado que surgiu às margens da Rodovia BR-316, entre Pará 
e Maranhão, que cresceu graças ao comércio do ouro na região. 

Campina: Bairro histórico de Belém. Trajeto da procissão do Círio de Nazaré.  

Canudos Ver-O-Peso: Linha de ônibus que faz o itinerário Guamá – Centro. 

Capanema: Cidade que fica no nordeste do estado do Pará. 

Carapanã: Muriçoca, pernilongo, sovela ou mosquito. Escultura gigante de um 
mosquito sugador de sangue e transmissor de doenças, localizado no interior do 
parque do Utinga.  

Carimbó: Curimbó, Corimbó. Ritmo e dança de roda típica da região amazônica.  

Casquinhos: Minúsculas embarcações á remo, utilizados na pesca e transporte da 
população ribeirinha. Geralmente possui lotação máxima de 3 pessoas.  

Chibé:  Bebida típica da culinária tupi.  Mistura de farinha de mandioca e água.  
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Chove-Chuva/ Mangueirosa: Blocos de carnaval, os dois estão entre os mais 
famosos da cidade.  

Cidade Morena: Cidade das Mangueiras, Metrópole da Amazônia, Mangueirosa, 
Paris n'América, Menina-morena. Apelido da capital do Pará, Belém. 

Cidade Velha: Bairro mais antigo de Belém do Pará, onde surgiu a cidade. 

Cobra Grande da Ilha da Pacóca: Lenda da cidade de Abaetetuba. A lenda da cobra 
grande que se instala sob a catedral mais importante da ilha de Pacóca, é uma das 
variações das muitas que existem em várias cidades e interiores da região amazônica.  

Curimbós: Ritmo musical típico da região amazônica, que deu origem a dança de 
roda.  Herança indígena, típica da região norte do país.  

Derretendo: Breado, encharcado. Diz-se de quem está muito suado.  Graças ao calor 
e altas taxas de humidade do ar na região amazônica, o povo paraense vive breado. 

Égua: Expressão de admiração, insatisfação, raiva, alegria, espanto, tristeza... é 
considerada a vírgula do paraense, e é usada em 99% das frases ditas pelos 
paraoaras.  

Endossar: Apoiar, concordar.  Na gíria: Pôr lenha na fogueira.  

Fanfiqueiro: Pessoa que cria histórias as quais deseja que realmente acontecesse.  

Forte do Castelo: Ou Forte do Presépio, localiza-se à margem do rio Guamá, na 
cidade de Belém. Faz parte do complexo arquitetônico e religioso da cidade velha, a 
Feliz Lusitânia, pontos turísticos com valor histórico de localização privilegiada. 

Gengibirra: União de Gengibre e birra. Bebida não alcoólica chamada de cerveja de 
gengibre.  

Icoaraci: Distrito de Belém, possuí uma das orlas mais disputadas da cidade, além 
de ser porto de chegada e saída de barcos de toda a região, e polo da cerâmica 
marajoara e tapajônica.  

Ilharga: Ao lado. Na beira.  

Irituiense: Nativo de Irituia, cidade localizada na região Nordeste do estado do 
Pará. 

Já me vú!: Já vou. Tchau! Até logo! Francês abaetetubense.  
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Já pensastes?: Flexão do verbo pensar na 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito 
do indicativo. Já pensou? O mesmo que: Imagina isso! 

Leão: Leão Azul, Leão Azul de Antônio Baena, Leão da Amazônia, Fenômeno 
Azul. Alcunha outorgada ao Clube do Remo devido seu mascote, o leão.  

Mangal das Garças: Parque Naturalístico às margens do Rio Guamá, nas franjas do 
centro histórico de Belém. Disputado ponto turístico da cidade de Belém.  

Marajó: Arquipélago da área costeira do Pará.  Abriga três microrregiões: Arari 
(Cachoeira do Arari, Chaves, Muaná, Ponta de Pedras, Salvaterra, Santa Cruz do 
Arari, Soure.), Furos de Breves (Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, São Sebastião da 
Boa Vista.), Portel (Bagre, Gurupá, Melgaço, Portel.). 

Mas quando!: Expressão negativa, dita quando se discorda de algo. Pode significar 
desdém, subestimação ou contrariedade de uma afirmação. O mesmo que 
“infelizmente não”. 

Miriti: Ou buriti, é uma espécie de palmeira. Sua fibra é conhecida como "isopor 
natural" da Amazônia. É utilizado na produção de brinquedos de miriti, 
responsável por grande parte do sustento da população ribeirinha. 

Mururés: Pequena erva salviniácea (Azolla Caroliniana) de 1 a 3cm, originária da 
América do Norte, que flutua nas águas, cobrindo-as por inteiro e em pouco 
tempo, graças à sua rápida multiplicação, por divisão, e cujas folhas são carnosas e 
bilobadas. 

Papa Chibé: Nascido no estado do Pará, paraense, parauara. Aquele que consome 
chibé. 

Papudinho: Cachaceiro. Alcoólatra.  Pessoa que dá plantão em bar. 

Parque do Utinga: O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de 
Conservação Estadual criado com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de 
grande relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas 
científicas e, além disso, incentivar o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental, incluindo o turismo ecológico. 

Patchouli: Raiz que exala aroma indescritível. Usado em banho de ervas e nas 
rendas das dançarinas de carimbó, pois atraem sorte, felicidade. 

Picadas: Talhos no meio da mata, feitos por terçados para facilitar a locomoção do 
caçador.  

https://www.dicio.com.br/pensar/
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Pijama de listras azul celeste: Alcunha dada pelos rivais ao time de futebol 
Paysandu Sport Club, maior rival do Clube do Remo.  

Pitiú: Forte aroma de peixe. Odor característico do mercado do Ver-o-Peso.  

Porrudo: Grande demais. Variação nortista de Parrudo.  

Portel: Cidade do interior do estado do Pará. 

Praça da República: Um dos símbolos mais importantes da Belle Époque.  A praça 
recebe eventos como o Arraial do Pavulagem, todos os meses de junho, e das 
feirinhas de artesanato, que atraem grande parte da população belenense e turistas, 
todos os domingos.  

Rabeta: Barquinho a motor, conduzido com o auxílio de um bastão que determina 
as direções. 

Remista: Azulino. Torcedor do time de futebol de Belém do Pará do clube do 
Remo.  Um dos maiores da região Norte.  

Seu Menino: Chaveiro, seu moço. O mesmo que fulano. 

Só o filé: Só o creme, firme, Pai d’égua, de rocha... Tudo de bom, legal, ótimo, 
perfeito. 

Tacacá: Iguaria da região amazônica, em particular do Pará, Acre, Amazonas, 
Rondônia e Amapá. É preparado com um caldo fino de cor amarelada chamado 
tucupi (Extraído da Mandioca), sobre o qual se coloca goma (feito da farinha de 
mandioca), camarão e jambu. 

Terra-Firme: Um dos bairros mais populosos da capital, seu nome original 
é Montese, porém é popularmente chamado de T.F. 

Theatro da Paz: O símbolo mais imponente do período áureo do Ciclo da 
Borracha. É o maior Teatro da Região Norte e um dos mais luxuosos do Brasil. 
Com cerca de 130 anos de história, é considerado um dos Teatros-Monumentos 
do País. 

Toró: Chuva muito forte, seguidos de raios e trovoadas.  

Trapiche: Pontes de espera para embarque e desembarque de barcos pesqueiros 
e/ou de passeios, geralmente construídas em áreas de mangues.  
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UFPA: Universidade Federal do Pará.  Melhor, maior e mais conceituada 
universidade da Região Norte do Brasil, ocupando a 27° colocação nacional 
segundo o Ranking Universitário da Folha de São Paulo. 

Ver-o-Peso: Mercado de Ferro de Belém, um dos mais antigos mercados municipais 
do Brasil, o Veropa, como é carinhosamente chamado, é o mais importante ponto 
turístico, comercial e cultural do estado.  

Ver-o-Rio: Complexo turístico de Belém. Localizado às margens da Baía do 
Guajará. Point de encontro dos casais apaixonados.  

Vitória-Régia: Planta aquática da família das Nymphaeaceae, típica da região 
amazônica. 
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