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Resumo: Este ensaio procura analisar, sob o conceito da heterogeneidade discursiva, os 

principais sentidos veiculados em dois momentos pertencentes a um acontecimento 

específico constitutivo do processo de modernização da cidade de Belém: a eletrificação 

do serviço de transporte, nos anos de 1907 a 1908. Para tal objetivo, foram selecionados 

dois tipos de fontes históricas: os relatórios apresentados ao Conselho Municipal de 

Belém pelo Intendente Senador Antonio José de Lemos, referentes aos anos de 1907 e 

1908, e as edições de 16 de agosto de 1907 e de 26 de julho de 1908 do jornal “Folha do 

Norte”.
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Abstract: This essay aims to analyse, under the concept of discursive heterogeneity, the 

main ideas that had occurred in two moments of a specific fact thad had constituted the 

process of modernization of the city of Belém: the electrification of the service of 

transportation in the period between the years of 1907 e 1908. For this task were chosen 

two kinds of historical sources: the written reports presented to the Municipal Council 

of Belém by Antônio José de Lemos, related to the years of 1907 e 1908, and the issues 

of August 16, 1907 and July 26, 1908 of the “Folha do Norte” journal.
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1. Considerações Iniciais

No período compreendido entre meados do século XIX e o início do século 

XX, habitantes de diversas cidades vivenciaram os efeitos de uma série de 

transformações que caracterizavam uma busca pela “modernidade” (Berman, 1986; 

Ortiz, 1991). É comum encontrar o termo associado a uma era de contradições, marcada 

por uma série de transformações tecnológicas e culturais que criaram novas formas de 
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pensar e de experimentar o espaço e o tempo. Uma das conseqüências básicas desse 

fenômeno apontada por alguns autores refere-se à formação de uma nova sensibilidade, 

moldada a partir do avanço tecnológico, pela expansão do mercado internacional, além 

de ações promovidas pelo poder público no sentido de tornar essas cidades lugares de 

“ordem”, “civilidade” e “progresso” (Bresciani, 1985; Berman, 1986; Hardman, 1988).

Em Paris as ações “modernizadoras” aconteceram entre os anos de 1853 e 

1870, período em que o barão Haussmann promoveu uma grande reforma urbanística na 

cidade. As intervenções ali realizadas tiveram o propósito de fazer com que o espaço 

urbano viesse a refletir as mudanças sociais: ruas estreitas e tortuosas são substituídas 

por grandes vias, novos meios de transporte são implantados, a população pobre é 

expulsa progressivamente para a periferia da cidade. No caso brasileiro, a remodelação 

de importantes cidades foi influenciada por padrões europeus de urbanização, sobretudo 

o francês (“haussmanniano”), guardadas obviamente as suas especificidades. As 

intervenções realizadas buscavam destruir suas feições coloniais, adequando-as aos 

moldes europeus e “civilizados” da época, ainda que ao lado de rupturas fossem 

observadas permanências no núcleo-origem das cidades.

Em Belém, o período mais expressivo foi aquele em que a cidade foi 

governada pelo Intendente Antônio Lemos (1897-1911). Tendo o saneamento e a 

estética como frentes de intervenção na cidade, o poder público municipal perseguiu a 

construção do “moderno” e do “belo” — a exemplo de quiosques, praças e avenidas —

e a demolição do “arcaico” e do “feio” — como as barracas e os cortiços. Todo o 

“progresso” a ser experimentado na Belém da pretensa Belle Époque tinha um alvo 

definido: a área central da cidade, onde habitava e circulava a elite local, e de onde os 

pobres deveriam sair, para a progressiva “higienização” do espaço citadino. Enfim, o 

propósito era o de promover sinais de civilização nos trópicos através da constituição de 

espaços para degustação visual das classes mais abastadas e, sobretudo para seus 

visitantes, relegando a um plano secundário as graves questões sociais.

Em paralelo às ações em busca de uma nova estética urbana, observa-se 

também o interesse do poder público municipal pelo uso da ciência e das novas 

tecnologias. Compreende-se, então, que o desejo por inovações no campo das 

edificações e da tecnologia encontrava-se no bojo do discurso progressista. Outra meta 

perseguida pelo intendente municipal foi a eletrificação do transporte coletivo, um 

caminho, ao exemplo de outras aplicações tecnológicas, permeado de avanços e recuos, 

na intenção de “modernizar” a cidade de Belém. A introdução dessa novidade 



tecnológica, que foi um dos mais expressivos símbolos de um ideal de “modernidade” 

almejado pelo poder público municipal, representou uma das mais significativas 

intervenções urbanísticas, produzindo diversos efeitos na sua dinâmica socioespacial. A 

esse respeito, Maria de Nazaré Sarges escreveu:

O serviço de viação urbana por bondes elétricos se constituiu num 
dos ‘grandes’ exemplos de transformação na dinâmica da vida 
urbana de Belém do início do século XX, pois o bonde era uma 
dessas obras nascidas do progresso técnico apresentando-se de um 
modo fantasmagórico, quando causa impactos tecnológicos nas 
‘mentalidades’ da população e quando mostram suas articulações 
internas, na medida em que características como tamanho e 
automatismo acabaram redundando em construções monstruosas. 
(Sarges, 2000, p. 120-121. Destaques no original)

Este ensaio procura analisar um acontecimento constitutivo do processo de 

modernização da cidade de Belém: a eletrificação do serviço de transporte. Os trabalhos 

de implantação dos bondes elétricos em Belém compreenderam os anos de 1906 a 1908, 

sendo que no ano de 1907 é que foi inaugurada a primeira linha deste serviço. Pretende-

se, portanto, verificar, sob o conceito da heterogeneidade discursiva (Authier-Revuz, 

1990; Mussalin, 2001), os sentidos veiculados em dois momentos distintos, mas 

pertencentes a um mesmo processo, a saber: 1) a inauguração da primeira linha de 

bondes elétricos no ano de 1907; e 2) a conclusão dos trabalhos de implantação no ano 

de 1908.  Como corpus de análise, foram adotados dois tipos de fontes históricas: a) os 

relatórios apresentados ao Conselho Municipal de Belém pelo Intendente Senador 

Antonio José de Lemos, referente aos anos de 1907 e 1908, publicados em 1908 e em 

1909, respectivamente; b) as edições de 16 de agosto de 1907 e de 26 de julho de 1908 

do jornal “Folha do Norte”.

2. Condições históricas de produção dos discursos

Inicialmente, é importante caracterizar o material de análise tendo em vista que 

muito do que será nele veiculado diz respeito aos propósitos com os quais foram 

produzidos. No caso dos relatórios da Intendência Municipal de Belém, o seu uso em 

estudos históricos tem permitido a apreensão da ótica do poder público, através do 

discurso e das imagens veiculados. Editados entre 1902 e 1909, estes documentos 

procuravam dar visibilidade, ainda que a um restrito círculo, às ações desenvolvidas por 



Antonio Lemos, bem como tinha uma função estratégica na consolidação do regime 

republicano, tornando públicas as ações da Intendência, como se constata no seguinte 

trecho:

Destinadas a encerrar os apontamentos e as bases para a história 
material do Município de Belém sob o regime republicano, são elas, 
desde agora, um poderoso elemento de divulgação de nossos 
progressos. (Belém, 1907, p. 10. Destaque do autor. Optou-se, a 
partir daqui, pela atualização da ortografia dos escritos)

Mais que isso, o Intendente Antonio Lemos buscava sobretudo promover seus 

feitos administrativos através da veiculação, em seus relatórios, de imagens de uma 

cidade aos moldes de uma “Paris dos Trópicos”. Nestas publicações, o gestor municipal 

acreditava apresentar o perfeito estado das coisas, a verdade, negando assim a sua 

parcialidade:

Posso afirmar, sem receio de desmentido, que os volumes por mim 
publicados anualmente tanto têm contribuído para o perfeito 
conhecimento e o justo renome do Estado do Pará, exatamente por 
virem ornados de elevada soma de ilustrações. A fotogravura supre 
com vantagem as mais empoladas descrições e o leitor pode receber 
impressões por assim dizer diretas da realidade e, se porventura 
houve um instante em que receou da imparcialidade do texto, a vista 
dos trabalhos ou aspectos reproduzidos breve o convencerá de que a 
verdade fica, de muito, superior à modéstia do narrador. (Belém, 
1907, p. 10. Destaques do autor)

É óbvio que o sucesso empreendido com essa “fabricação” criaria facilidades 

para a árdua tarefa de obtenção de vultuosos empréstimos de bancos estrangeiros com o 

objetivo de garantir a materialização do desejo de “europeização” da cidade por meio de 

uma série de intervenções. Assim, era justificável a ostentação, o que incomodava os 

críticos de Lemos, que as taxavam como luxuosas publicações. O intendente, então, se 

defendia com a alegação de que estes relatórios alcançavam enorme sucesso dentro e 

fora do país.

Estão, portanto, claras as implicações do trabalho com esse tipo de fonte, 

havendo assim a necessidade de estabelecer um olhar crítico ao fato de que esses 

documentos representam uma determinada leitura sobre os acontecimentos, não sendo 

tão imparciais como o próprio Lemos gostaria que assim os entendessem.



Como um contraponto ao discurso oficial é que foram escolhidas edições do 

jornal paraense “Folha do Norte”.  Diferentemente de “A Província do Pará”, fundada 

por Joaquim José de Assis, Francisco Cerqueira e Antonio Lemos, e que se constituía 

como um órgão não-oficial de comunicação da Intendência, com um conteúdo favorável 

às ações do poder municipal, a “Folha do Norte” era conhecida por sua oposição radical 

à gestão lemista.

Ao se tornar intendente municipal, Antonio Lemos encontrou os bondes a 

tração animal sob a responsabilidade da Companhia Urbana de Estrada de Ferro 

Paraense, que sucedera o norte-americano James B. Bond através de um termo aditivo 

a um convênio de 1869. O serviço de bondes a tração animal, prestado pela Companhia 

Urbana, já há muitos anos não atendia às necessidades de seus usuários.

É óbvio que a manutenção deste tipo de serviço não condizia com o discurso 

progressista de Lemos e assim seria essencial, nos anos seguintes, construir a idéia de 

que a solução para a melhoria do transporte coletivo em Belém estaria na implantação 

dos bondes elétricos. Os bondes elétricos, como tábua de salvação do transporte 

coletivo e sinônimo de modernidade para Belém, tornam-se temas freqüentes do 

discurso lemista.

Para o estabelecimento do serviço de bondes elétricos, havia sido assinado um 

contrato entre a Intendência e a Companhia Urbana, datado de 12 de novembro de 1894, 

que previa o privilégio de exploração em 25 anos e tendo três anos como prazo para 

funcionamento de todas as linhas. Posteriormente, este prazo foi prorrogado por mais 

oito anos e a concessão para 50 anos, graças à Lei Municipal nº. 133, de 8 de abril de 

1897. Em 1898, o vogal Cordeiro de Castro, como Intendente em exercício, prorrogou 

até 12 de novembro de 1905 o prazo para implantação do serviço de tração elétrica em 

Belém.

Somente em 1905, com a transferência dos serviços de viação pública da 

Companhia Urbana para The Pará Electric Railways and Lighting Company Limited, 

empresa organizada em Londres, é que se observa um movimento efetivo em direção à 

concretização do sonho lemista. Todavia, deve-se destacar que a transferência da 

concessão não implicou necessariamente na melhoria do serviço de bondes a tração 

animal.

3. Discursos da modernização



3.1. Inauguração da 1ª linha de bondes elétricos

Em 15 de agosto de 1907, data escolhida pelo intendente para homenagear o 

aniversário de adesão do Pará à Independência e um ano depois que foi assentado o 

primeiro trilho para o início do serviço, foi finalmente inaugurada a primeira linha de 

bondes elétricos em Belém, a da Av. São Jerônimo (atual Av. Gov. José Malcher). 

Assim Lemos informou em seu relatório:

Efetivamente, no dia 15 de agosto, aniversário da adesão da antiga 
província, hoje Estado do Pará, à independência e autonomia do 
Brasil, realizou-se nesta capital a inauguração do serviço de viação 
urbana por tramways elétricos.

Posso assegurar-vos que o fato constituiu um acontecimento, tais as 
manifestações de júbilo que irradiavam por todos os ângulos da 
cidade (...) (Belém, 1908, p. 127)

A inauguração do serviço foi concebida, para o intendente municipal, como um 

evento único na cidade, um acontecimento. Como forma de melhor descrever o palco 

(de encenação) da comemoração, Lemos recorre, então, às palavras estampadas no 

jornal “A Província do Pará”, as quais foram reproduzidas no relatório da intendência. 

Vale destacar que tal vinculação confirma a identificação entre os discursos oriundos do 

poder público municipal e os discursos veiculados no referido jornal (“A Província do 

Pará”, conforme mencionado anteriormente, havia sido fundado por Antonio Lemos, 

sendo vista como um órgão não-oficial de comunicação da Intendência). Vejamos como 

“A Província do Pará” abordou o ato comemorativo (Belém, 1908, p. 127-128):

A antiga estação de bondes em São Jerônimo apresentava lindo 
aspecto, ornamentada com arte e gosto pela casa A. P. de Lemos & 
Cia.
Belos mastros, bizarramente enfeitados, sustentavam galhardetes e 
escudos de cores várias, mas artisticamente combinadas.

No terreno baldio, ao lado direito, ostentava-se o hangar, de 16 
metros de comprimento por 8 de largura, todo forrado de cetineta de 
cores —as do Estado e do Município— e tendo à frente um belo 
escudo com as armas republicanas, encruzado pela bandeira nacional, 
que ondulava garridamente entre a do Município e o pavilhão inglês.



Cadeiras, colunas com estatuetas e jarros transbordavam de viçosas 
flores viam-se simetricamente dispostos por todo o hangar, 
fartamente arejado por ventiladores.
Circunda-o bem arranjado jardim, onde se notavam pequenas mesas 
colocadas aqui e ali, e um coreto destinado à banda do Corpo 
Municipal de Bombeiros.

O tom luxuoso do evento, descrito pelo jornalista, sugere a singularidade da 

inauguração para o poder público municipal. Segundo o jornal, desde muito cedo, já se 

aglomeravam autoridades e um número “notável” de curiosos. Pouco antes das sete 

horas, chegava ao local festivo o intendente Lemos, sendo recebido pela diretoria da 

Pará Electric e demais autoridades presentes, ao som da marcha “Stella Confidente”, de 

autoria de Cincinato Souza, executada pela banda do Corpo de Bombeiros. Instantes 

depois, chegava Augusto Montenegro, governador do Estado, que foi recebido pelo 

intendente e cavalheiros presentes, desta feita ao som do hino nacional.

Ato contínuo, seguiram as autoridades para os bondes especiais, que iniciaram 

o seu percurso, ficando assim inaugurada a tração elétrica na cidade de Belém, sob “os 

aplausos entusiásticos do povo, que se apinhava naquelas vias públicas”, conforme nota 

do jornal, reforçando a idéia de extrema aprovação popular da inauguração do serviço.  

Ao final, após a tradicional oferta de champanhe, o gerente da Pará Electric, Sr. 

Andrews, dá início ao seu discurso (Belém, 1908, p. 129-130):

Justas e sinceras são as alegrias que pela cidade vibram neste 
momento.
É que o melhoramento que a Pará Electric Railways and 
Lighting Company, Limited, coadjuvada pela afamada casa 
construtora J. G. White & Cia., hoje inicia em virtude do contrato 
celebrado com a Intendência, veio preencher uma necessidade 
pública. (Destaques do autor)

As palavras do gerente da concessionária inglesa, como seria o esperado, 

alinham-se ao discurso produzido pelo intendente Lemos, em especial naquilo que se 

refere ao entusiasmo observado na população de Belém e ao atendimento a uma 

necessidade pública, como uma manobra discursiva para corporificar a legitimidade 

desta intervenção na cidade. Prosseguindo em sua fala, observa-se também a presença 

de elementos que poderiam responder às críticas feitas aos trabalhos de implantação do 

serviço (como referências a outros discursos), quando expressam um ar de vitória e a 

certeza de um dever moral cumprido:



Bem haja, por isso, os que confiaram sempre na nossa boa 
vontade e no nosso constante desejo em atendê-la.

Continuaremos a trabalhar: e esperamos que, dentro em pouco, há 
de desaparecer definitivamente, da cidade, a tração animal.

Não foram sempre de paz os dias até o presente, e nem podiam 
sê-lo: sempre são vacilantes e cheios de dúvidas os primeiros 
empreendimentos.

Tudo isto, porém, passou, e registramos com satisfação o poderoso 
auxílio indispensável que a esta Companhia têm prestado os 
honrados e patrióticos chefes srs. Dr. Augusto Montenegro, 
governador do Estado, e senador Antonio José de Lemos, Intendente 
de Belém.

O conselho prudente e a emulação indispensável sempre deles 
partiram nas ocasiões oportunas, necessárias.

Que nos seja, pois, permitido, agradecendo a honrosa presença a esta 
festa, levantar a taça em homenagem aos beneméritos 
administradores do Estado e do Município, aproveitando também o 
momento para pedir ao exmo. Sr. Senador Antonio José de Lemos se 
sirva declarar inaugurado o serviço de viação elétrica.

Senhores, à saúde dos exmos. srs. Dr. Governador do Estado e 
senador Intendente Municipal. (Destaques do autor)

Após a retribuição do brinde por Antonio Lemos e as devidas considerações 

sobre o interesse da intendência em bem servir a coletividade, trabalhando pelo 

progresso do município com o apoio do governador do Estado e do Conselho 

Municipal, é declarada oficialmente a inauguração da viação urbana pela tração elétrica, 

sendo esta lavrada em ata.

Sobre o evento, a nota publicada pela “Folha do Norte” repete, de forma 

semelhante aos relatórios da Intendência, porém em menor detalhe, os comentários 

sobre a ostentação do evento. Entretanto, é peculiar a maneira como se registra a 

participação da multidão nele, dando maior ênfase à presença popular, distintamente das 

fontes “oficiais”, como se nota a seguir (“Pará-Electric”. Folha do Norte, 16 ago. 1907, 

p. 1):

Já às 7 horas era enorme a multidão dos que se apinhavam na estrada 
do referido terreno, do lado da avenida São Jerônimo, uns 



preparando-se para tomar os veículos elétricos que deveriam 
percorrer a linha a inaugurar-se, outros levados apenas pelo espírito 
de curiosidade de assistir ao desfilar dos novos bondes, que vêm 
sendo o assunto de todas as rodas nestes últimos dias, desde que 
vamos aos poucos ficando livres da morosidade inequalificável da 
nossa viação urbana (...)

Foi ótima a impressão recebida desse agradável passeio. As ruas por 
onde passavam os bondes elétricos estavam repletas de povo, 
notadamente a avenida São Jerônimo, onde se viam às janelas 
inúmeras famílias (...)

Às 9 horas do dia foi entregue ao tráfego a nova linha inaugurada, 
começando daí em diante os bondes elétricos a transitar 
completamente repletos de passageiros até tarde da noite.

Apesar do grande número de carros que transitavam, se tornava 
quase impossível a alguém tomar um veículo em qualquer parte tal 
era a aglomeração de pessoas que propunham a passear nos novos 
veículos.”

Como se vê, estão aí registradas as impressões de um jornalista que participou 

dos atos comemorativos, afinal o representante da “Folha” era um dos assinantes da ata 

do início da viação elétrica, ainda que tenha tido seu nome suprimido no relatório da 

intendência. Tal documento foi assim transcrito no relatório da Intendência (Belém, 

1908, p. 130):

Ata do início da viação elétrica da cidade de Belém, capital do 
Estado do Pará.

Aos 15 dias do mês de agosto de 1907, XVIII da República dos 
Estados Unidos do Brasil, nesta cidade de Belém, Capital do Estado 
do Pará, às 8 horas da manhã, na antiga estação de bondes de bitola 
estreita, entre as avenidas Nazaré e São Jerônimo, com a presença 
dos exmos. srs. dr. Augusto Montenegro, governador do Estado, 
senador Antonio José de Lemos, intendente de Belém, vogais do 
Conselho Municipal, autoridades civis e militares, senhoras e 
cavalheiros, foi declarado pelo sr. George Leonard Andrews em 
nome da diretoria da The Pará Electric Railways and Lighting 
Company, Limited, que tinha sido iniciado o serviço de bondes pela 
tração elétrica, entre a travessa Vinte e Dois de Junho e o Ver-o-peso, 
conforme a autorização concedida pelo exmo. sr. senador intendente 
de Belém; do que foi lavrado o presente termo que será arquivado na 
sede da Companhia, na cidade de Londres, capital do reino da 
Inglaterra.



Belém, 15 de agosto de 1907. — Augusto Montenegro, Antonio 
Lemos, Sabino da Luz, Virgílio Mendonça, Juvenal Cordeiro, Inácio 
Nogueira, Delfim Guimarães, Raimundo Alberto, Carlos Azevedo, 
Joaquim Danin dos Santos, Sabino Silva, Luiz Borges e Lyra Castro.

A mesma ata foi publicada na matéria “Pará-Electric”, da “Folha do Norte” 

(op. cit., 16 ago. 1907, p. 1), com uma diferença substancial: quase uma centena de 

pessoas teriam assistido à lavratura da ata de inauguração do serviço de bondes 

elétricos, cujos nomes foram registrados no periódico, e não somente treze privilegiados 

conforme apresentado no relatório do intendente. Possivelmente, a ausência do 

jornalista, além de outros indivíduos, na transcrição da ata no relatório de Lemos e, por 

outro lado, a presença do mesmo jornalista enfatizada na transcrição publicada na 

“Folha do Norte” pode nos dizer muito sobre as disputas travadas na cidade. Um mesmo 

discurso, no caso o da apologia à instalação dos bondes elétricos em Belém, pode, 

através de manobras como o silenciamento ou a ênfase a certos enunciados, remeter a 

essa disputa.

4.2. Fim dos trabalhos

Finalmente, em 16 de julho de 1908 realizou-se a última viagem dos bondes a 

tração animal, e no dia 22 de julho são concluídos os trabalhos de implantação da tração 

elétrica. Lemos não esconde o júbilo em ter alcançado sua meta, atingindo seus 

adversários e repetindo, à semelhança de um desabafo, a veiculação de imagens opostas, 

como o atraso, os bondes a tração animal e a Companhia Urbana versus o progresso e os 

bondes elétricos.

Experimento um júbilo intenso e sincero em comunicar-vos que
desde o dia 22 de julho ficaram definitivamente ultimados os 
trabalhos de transformação da viação urbana, agora servida de tudo 
quanto de mais aperfeiçoado criou, no gênero, a indústria moderna 
(...)

Cessou felizmente, para honra nossa, esse derradeiro e vergonhoso 
vínculo que nos prendia ainda à rotina sistemática, ao carrancisco 
senil de outros tempos: eis-nos, enfim, libertos —e para sempre—
das velharias de que a Urbana se constituíra guarda zelosa e 
intransigente.



Como vistes, a luta foi demorada e penosa, mas a vitória engrinaldou 
por fim os nossos esforços, embora o derradeiro abencerragem do 
trust da nossa retrogradação permaneça, fiel aos seus princípios 
essenciais, a engendrar processos para uma reivindicação cavilosa e 
sem fundamentos jurídicos. (Belém, 1909, p. 221-222.)

E não é somente no discurso do intendente que se manifesta a relação entre 

progresso e bondes elétricos, mas também na fala da gerência da Pará Electric. Se já se 

torna constante essa repetição por parte da concessionária, mais óbvia então seria sua 

utilização nos relatórios do intendente, a exemplo da reprodução de correspondências 

entre a Pará Electric e a Intendência. Em carta enviada em junho de 1908, G. L. 

Andrews demonstra ter a crença de que o intendente deveria estar sentindo um “grande 

contentamento” ao ver que um de seus grandes ideais se tornava realidade, em virtude 

de ter concorrido com “todos os seus esforços e boa vontade para que Belém possuísse 

(...) um importante melhoramento que (...) há de firmar como o início duma época de 

verdadeiro progredimento material”. Em resposta, Lemos afirmaria que o gerente estava 

correto na medida em que compreendia que tal acontecimento tinha uma “decisiva 

significação nos progressos materiais da cidade e principalmente na rápida expansão das 

suas edificações”.

Outro exemplo a que se pode recorrer é o da comunicação feita à Intendência 

pelo engenheiro fiscal do serviço de bondes por tração animal, através de uma carta de 

junho de 1908. Após narrar a última viagem de um bonde a tração animal, do qual foi 

passageiro, o autor congratula Lemos afirmando que a substituição da tração animal 

pela elétrica era por todos almejada visto que sua manutenção contrariava os “atuais e 

grandes progressos da cidade de Belém”. A riqueza do conteúdo de tal correspondência 

no que se refere à produção (e reprodução) de sentidos garante aqui a sua transcrição 

(Belém, 1909, p. 228):

Belém, 17 de Junho de 1908. — Exmo. Sr. Senador Antonio José de 
Lemos, M. D. Intendente Municipal de Belém, — Venho com 
satisfação comunicar a v. exc. que a Pará Electric Railways and 
Lighting Company, Limited, substituiu hoje o serviço de bondes por 
tração animal da linha São Mateus, pelo novo sistema elétrico.

No desempenho do meu cargo fui passageiro da última viagem, pela 
tração animal, feita pelo carro n° 13, chapa 101, saído da estação de 
Batista Campos, às 11 horas da noite, guiado pelo cocheiro João 
Batista Pinheiro, n° 29, tendo por condutor José Monteiro da Costa, 
n° 221 e como fiscal da companhia o sr. Teófilo Dias Maynat, de n° 



22. O supra dito carro, na volta da sua viagem, chegou à estação de 
Batista Campos, às 11:36 da noite. O último passageiro que nele 
trafegou recebeu a senha n° — C C 66.681.

Com essa substituição ficou para sempre extinto aquele antigo 
sistema de tração animal, que durante cerca de quarenta anos serviu o 
público desta cidade, trafegando nele quatro ou mais gerações, e que 
por se tornar contrária aos atuais e grandes progressos da cidade de 
Belém, era por todos almejada a sua reforma.

Felizmente, devido às dedicações de quem teve que saltar por cima 
de inúmeros abstáculos (sic) quase impossíveis de vencer, 
encontrando-os constantemente na realização deste grande problema, 
hoje um fato realizado, e que se não fosse a tenaz força de vontade, 
grande prática e proficiência de que é dotado, juntas ao único e 
exclusivo interesse de bem servir a adiantada, trabalhadora e educada 
população desta cidade, com certeza não teríamos ainda visto em tão 
pouco tempo, este melhoramento realizado, de que, com ufania, 
podemos fazer notar a qualquer viageiro que por estas plagas aporte.

Peço vênia para apresentar a v. exc. as minhas congratulações por 
mais esse melhoramento que acabais de realizar, tornando esta 
adiantada cidade, já por si muita (sic) admirada pelos seus 
estabelecimentos públicos, amplas avenidas, formosos parques e 
jardins, agora dotada com um sistema rápido, asseado e cômodo de 
locomoção.

Terminando, Exmo. Sr. Senador Intendente, estou certo de que a 
população inteira da cidade de Belém acha-se satisfeita e alegre pela 
extinção do serviço de bondes por tração animal, e grata também a v. 
exc. por ter levado a fim esse desideratum e ter ao mesmo tempo 
entregue os seus destinos a quem por eles se tem dedicado com zelo e 
proficiência. Saúde e fraternidade. — Miguel Maria Lisboa, fiscal do 
serviço de bondes por tração animal.

Primeiramente, é interessante observar que, embora pudéssemos conjecturar a 

possibilidade de que estivesse à beira de perder seu cargo público, o fiscal elogia a 

dedicação e a força de vontade demonstradas pelo intendente-herói com o “único e 

exclusivo interesse de bem servir a adiantada, trabalhadora e educada população”, sem 

as quais não teria sido realizada em tão exíguo tempo essa melhoria que “com ufania, 

podemos fazer notar a qualquer viageiro que por estas plagas aporte”. Constata-se aí, 

portanto, a repetição da necessidade de construção da imagem de uma cidade que seja 

notada pelos olhos de outros, não mais restrita somente às palavras do intendente, mas 

também por ele usada para corroborar seu discurso. Por fim, o fiscal encerra 

demonstrando a certeza de que, através da extinção da tração animal, a população de 



Belém achava-se “satisfeita e alegre” e também grata por ter Lemos conseguido tal 

façanha e ter entregue seus destinos “a quem por eles tem dedicado com zelo e 

proficiência”.

Porém, tamanha alegria pela conclusão dos trabalhos não poderia passar 

despercebida pelo corpo editorial da “Folha do Norte”. No dia 26 de julho de 1908, após 

a reprodução de correspondências trocadas entre G. L. Andrews e o intendente Antonio 

Lemos, em que se parabenizam pelos resultados alcançados, o colunista da “Gazetilha” 

se pergunta: “Mas estão, com efeito, terminados os trabalhos da nossa viação?” Essa 

estratégia de reprodução das correspondências entre Lemos e a Pará Electric nas 

páginas da “Folha do Norte” nos faz refletir sobre a existência de “manobras”, de um 

“trabalho” sobre outros discursos (Possenti, 2002).

Mas, voltando à questão levantada ao leitor: se o contrato entre a Pará Electric

e a Intendência fosse o parâmetro para o assunto, o colunista responde negativamente 

em função de que haveria uma linha que não fora feita e outra que não chegara ao limite 

contratual. Entretanto, o jornalista deixa claro que não estava pensando ou asseverando 

que o gerente da companhia concessionária teria enganado o intendente, ou que este 

havia se deixado enganar. “Deus nos livre de um pensamento tão desrespeitoso”, ironiza 

em sua coluna. E, quase que surpreendendo o leitor menos avisado (aquele que 

desconheceria o embate entre Lemos e a “Folha do Norte”), explica que o estaria ali 

exposto seria “o resultado da perfeita inteligência entre os dois homens”, sendo o povo 

o “único a sofrer na sua ingênua simplicidade”. Prossegue, então, denunciando a 

promoção, por parte da Intendência, de facilidades promovidas para o capital 

estrangeiro, com a eliminação de quaisquer obstáculos que surgissem a esses negócios. 

Em suma, ficaria evidente, para aqueles que quisessem ver, que a Intendência teria um 

papel de inteira submissão às exigências da Pará Electric. E quais seriam esses motivos, 

o colunista só poderia conjeturar...

Esta senhora adquiriu o direito, não sabemos em que espécie de 
transação, de bater o pé e falar alto, quando o bom amigo se faz tolo. 
É ela que ocupa agora o lugar conspícuo, do qual, dantes, falava o sr. 
Lemos, de cabeça levantada e com todos os trovões ribombantes do 
orgulho na voz imperiosa.

Dizem que os britânicos não catequizam selvagens, mas aí temos um 
que foi trazido ao grêmio da civilização por eles. (“Viação urbana”. 
Folha do Norte, 26 jul. 1908, p. 1, coluna “Gazetilha”. Os destaques 
constam no original.)



O jornalista, em sua denúncia, associa ironia às formas de não-dizer (Orlandi, 

2003). Em sua opinião, a concessionária inglesa (“esta senhora”) seria a atual 

encarnação do poder municipal, ocupando o lugar que outrora havia sido o de Lemos. O 

intendente (“o bom amigo que se faz de tolo”) teria dado a esta “senhora”, por meio de 

transações ocultas, o direito de “bater o pé e falar alto”, sendo por ela “catequizado” e 

trazido à glória da civilização.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca da Intendência Municipal, com o apoio de setores sociais 

privilegiados, em tornar a cidade de Belém um exemplo de modernidade, civilidade e 

progresso, através de diversas intervenções urbanísticas, ou por meio da construção de 

um imaginário de modernidade nos trópicos através do discurso oficial, não foi uma 

tarefa fácil. No caso da transição do serviço de bondes a tração animal para bondes 

elétricos especificamente, houve percursos irregulares, compostos por tentativas de 

apagamento de conflitos, por relações de inclusão/exclusão e pela migração de 

elementos de um discurso para outro.

Nesse sentido, a imprensa adversária ao projeto lemista, aqui representada pela 

“Folha do Norte”, mostrou-se um veículo privilegiado para contrastar o “ideal” e o 

“real”, trazendo à tona interessantes contradições ao discurso progressista. Tal 

divergência editorial revelou ser extremamente interessante, em especial no confronto 

entre suas matérias e o discurso público municipal, realçando assim significativas 

tensões e conflitos existentes quando o assunto era a administração da cidade na gestão 

Antonio Lemos. Isso nos permite concordar com a existência de múltiplos discursos que 

se cruzam no e sobre o espaço urbano (Zoppi-Fontana, 1998). Nessa mescla discursiva, 

acerca da interpretação e significação da gestão do espaço urbano, alguns enunciados 

intervêm de maneira dominante, legitimando assim intervenções na cidade.
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