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RESUMO 

 
 

O presente trabalho possui o condão de se fazer demonstrar a importância do 
patrimônio cultural de um povo para a memória da sociedade, tomando como base 
para discussão o surgimento da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, 
especialmente no que diz respeito à contribuição do bairro Mocambo, com suas 
edificações, para o desenvolvimento e história daquela parte da cidade. O método 
utilizado foi o dedutivo e suas classificações como sendo exploratória, bibliográfica e 
documental. Em que pese a atuação do IPHAN em todo o Brasil, garantido o 
tombamento do patrimônio material, o trabalho repousa sua análise na concepção da 
importância de dois elementos relevantes pontuados pela historiografia oficial, sendo 
que um ainda resta existente e outro apenas na memória dos projetos de história oral, 
a saber, o Cemitério dos Inocentes e o Terreiro de Santa Bárbara, ambos localizados 
no Bairro Mocambo, na capital de Rondônia. Não pretende o presente trabalho criar 
celeuma em torno das obrigações vinculadas ao Instituto do Patrimônio Histórico 
Artístico e Nacional, mas tão somente ressaltar a importância da arqueologia para 
preservação da memória do povo de uma localidade ou, quiçá, nação. 

 
 

Palavras-chave: Porto Velho; Mocambo; Cemitério dos Inocentes; Terreiro de Santa 
Bárbara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

This work has the purpose of demonstrating the importance of the cultural heritage of 
a people to the memory of society, taking as a basis for discussion the emergence of 
the city of Porto Velho, capital of Rondônia, especially with regard to the contribution 
of the neighborhood Mocambo, with its buildings, for the evolution and history of that 
part of the city. The method used was the deductive and its classifications as 
exploratory, bibliographical and documentary. In spite of IPHAN's performance 
throughout Brazil, with the assurance of the material heritage, the work rests its 
analysis on the conception of the importance of two relevant elements punctuated by 
official historiography, one of which is still existing and another only in the memory of 
the projects of oral history, namely the Cemitério dos Inocentes and the Terreiro de 
Santa Bárbara, both located in the Mocambo Neighborhood, in the capital of Rondônia. 
The present work does not intend to create a stir around the obligations linked to the 
Institute of Artistic and National Historical Heritage, but only to emphasize the 
importance of archeology for the preservation of the memory of the people of a locality 
or, perhaps, nation. 
 
 
Key-words: Porto Velho; Mocambo; Cemetery of the Innocents; Terreiro de Santa 
Bárbara. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
O processo de ocupação da Amazônia possui aspectos relativamente diferenciados 

das demais regiões do Brasil, compondo um cenário diversificado nos mais diferentes níveis, 

quer seja no campo social, geográfico, etnográfico, enfim, em qualquer área do conhecimento. 

Nesse processo destacam-se alguns eventos que possibilitam trazer à baila uma 

análise crítica da ocupação do espaço amazônico, bem como interpretar as diferentes 

maneiras do viver advindas do início da colonização de uma região, especialmente no que 

tange à gênese da cidade de Porto Velho, cuja trajetória traz em seu bojo um rico aspecto 

histórico que se vincula não somente com a história local, mas nacional e até internacional. 

O presente trabalho possui quatro capítulos que oportunizam a análise desse início de 

colonização na região onde hoje se situa a cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, cuja 

primeira seção traz uma abordagem da utilização da Arqueologia como referência para 

análise de eventos passados relevantes que possuem vinculação com os momentos 

presentes, ou seja, a contribuição dessa ciência para o desdobramento e entendimento da 

forma de viver de um povo, de uma região, de um bairro, como é o caso já que o trabalho 

afunilar-se-á a dois bens culturais que traduzem parte dessa história no bairro Mocambo, a 

saber: Cemitério dos Inocentes e Terreiro de Santa Bárbara. 

Já o segundo capítulo discorrerá sobre a vinculação da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré – EFFM com a história do início da cidade de Porto Velho, já que todas as coisas, no 

início do século XX se evoluem em torno desse acontecimento e, se não bastasse tal situação, 

tal construção além de implementar o povoamento da localidade de imigrantes, quer sejam 

brasileiros de outras regiões ou estrangeiros vindos dos mais variados lugares do mundo, 

também contribuiu para referendar a sociedade que se construía naquele momento.  

Ainda sobre a mesma seção (Capítulo II), o mesmo traz subseções que abordam 

temáticas específicas contribuindo com o prisma do trabalho, ou seja, já discorre de maneira 

elementar, mas precisa, sobre os primórdios do Bairro Mocambo e sua contribuição para a 

construção dos elementos que o levariam a ocupar um status importante na historiografia, 

embora ainda renegado ao contexto de apreciação dos órgãos competentes, com suas 

edificações em formato único e seu relevo pouco atrativo. 

O capítulo III objetiva apresentar a metodologia empregada no presente trabalho para 

se chegar ao conjunto de condicionantes sobre a trajetória do início do Bairro Mocambo e 

suas duas edificações mais relevantes através de achados, a saber, bibliográfica exploratória 

utilizando-se o método indutivo, cuja forma leva-se, a partir de um caso particular, às 

explicações do todo, do geral. 



 

 
 

 
 

A análise de resultados está descrita no Capítulo IV cuja explanação fica a cargo das 

explicações em torno do Bairro Mocambo e suas duas memórias culturais, sendo que uma 

encontra-se edificada e existe fisicamente (cemitério dos Inocentes) e outra (Terreiro de Santa 

Bárbara), sendo que este não resistiu ao tempo e, se não fossem os projetos de história oral, 

haviam-se perdido no tempo, a despeito de toda sua relevância para o entendimento e 

surgimento de uma sociedade, de uma cultura, de um povo. 

 
  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO 1. A ARQUEOLOGIA COMO REFERÊNCIA NA RECRIAÇÃO DA 
MEMÓRIA 

 

 

 A estreita vinculação da Arqueologia com a reminiscência de um povo em função de 

utilidade social enquanto ciência, já justifica o entendimento de sua utilidade através das 

pesquisas, especialmente em sítios arqueológicos, edificações, bem como na preservação de 

uma ou várias culturas, lançando base nos aspectos de recriação da história humana. 

 Convém, nesse contexto, trazer, primeiramente, os conceitos sobre Arqueologia e sua 

contribuição enquanto ciência, iniciando pelo conceito popular insculpido no dicionário Aurélio, 

que reconhece: “Arqueologia – Ciência que estuda a vida e a cultura dos povos antigos, por 

meio de escavações ou através de documentos, monumentos, objetos e etc., por eles 

deixados” (AURÉLIO, 2002, p. 188). 

 Contudo, não se mostra definitivo o conceito, uma vez que a definição é bastante 

ampla, de forma a suscitar discussões variadas em torno do tema. Porém, na concepção de 

Najjar (2005, p. 13), a “Arqueologia é, portanto, o estudo das sociedades passadas em seus 

diversos aspectos, com base nos restos materiais por elas deixados, ou seja, estuda o homem 

partindo de sua cultura material”. 

 Já nos parece bastante interessante a discussão, já que os “diversos aspectos” ali 

propostos referem-se não somente aos bens colecionados, mas o estudo dos condicionantes 

que projetam informações sobre a cultura e ambiente de um grupo, de um povo. 

 É de Funari (2010, p. 15) que vem a expressão mais clara sobre o que é a Arqueologia, 

ampliando os seus horizontes, sobretudo, os conceituais com o advento da Nova Arqueologia, 

tendo em vista que passa a investigar a presença humana não somente em seus vestígios 

materiais mais em seus aspectos culturais resultantes do comportamento humano ao longo 

do tempo, bem como sua utilização como instrumento para se entender o homem e suas 

peculiaridades, senão vejamos: 

 

Até meados da década de 1960, o pensamento dominante considerava que 
a Arqueologia tinha como propósito a simples coleção, descrição e 
classificação de objetos antigos. Embora essa perspectiva de factifinding 
(busca de fatos) tenha recuado significativamente nos últimos anos, persiste 
ainda entre muitos pesquisadores a ideia de eu dos arqueólogos retiram 
objeto e tratam dados e informações brutas, que serão posteriormente 
processadas e interpretadas por outras ciências, como a História e a Pré-
História. A renovação dos estudos arqueológicos veio, no entanto, fortalecer 
a corrente daqueles para quem a Arqueologia é o estudo da cultura material 
que busca compreender as relações sociais e as transformações na 
sociedade. Não pouca importância exerceu, nessa mudança perspectiva, o 
movimento conhecido como a New Archeology(Nova Arqueologia), que, 
surgindo entre os arqueólogos de língua inglesa há algumas décadas 
influenciou as mais diversas correntes arqueológicas. A partir de então, após 



 

 
 

 
 

a década de 60, essa postura deriva de uma visão tradicional segundo a qual 
Arqueologia em si é simplesmente uma técnica (essencialmente a mera 
abertura de buracos no solo ou abaixa-se para recolher objetos) que pode ser 
empregada em benefício da Antropologia, da História ou do simples 
divertimento (como defendeu o Arqueólogo americano Spaudig). No caso da 
Arqueologia vista como mera técnica, pois não se trataria apenas da 
necessidade de cientistas que pensem pelos arqueólogos, mas de uma 
incapacidade original da própria Arqueologia. Essa concepção subordina 
“servil”, da Arqueologia tem sido como já foi dito, questionada mediante uma 
aproximação de se4us objetivos aos das outras ciências humanas, ou seja, o 
estudo das sociedades humanas em seu funcionamento e transformações. A 
apresentação e formulação de princípios relativos a processos culturais, 
visando à compreensão do comportamento humano em geral, tornou-se em 
particular os estudos da New Archaeology, uma proposta arqueólogo-
antropológico que se opunha à mera tentativa de recuperação de resquícios 
do passado (FUNARI, 2010, p. 15). 

 

 

 Essa, pela ótica do trabalho aqui implementado, parece melhor se adequar ao contexto 

que será apresentado, já que não pretende considerar apenas o sítio arqueológico, mas todas 

as condicionantes que permeiam a situação, reconstruindo não apenas o espaço geográfico, 

mas também o ambiente em que essas condições culturais se apresentam através da cultura 

material. 

 Dentre os vários ramos da Arqueológica, convém ainda inferir razão à Arqueologia 

Histórica, já que esta estuda, acima de tudo diversas sociedades pautada nas especificidades 

da cultura material. 

 Como sabemos, a Arqueologia depende de outras áreas do conhecimento para lhe 

auxiliar no contexto de uma trajetória, que seja da Geografia, da Antropologia, da Arquitetura, 

da Matemática, da História, enfim, se vale de outras ciências para compor o seu conjunto de 

verdade, entrelaçando-se a todas elas, dependendo do caso estudo. 

 Nesse sentido, podemos concluir que a Arqueologia Histórica, segundo a concepção 

de Orser Jr (1992, p. 23) que infere: 

 

A Arqueologia histórica como base da palavra se resumia basicamente a 
todos povos, mas somente de onde vinham e como chegaram a 
determinados locais, com o objetivo de mapear os povos e seus movimentos 
pelo território e se havia filiações ou até somente ligações entre eles, ou seja, 
estudava a evolução das culturas. 
O arqueólogo trabalha a partir de perguntas que ele pode responder, essas 
questões podem estar relacionadas à alimentação, ao espaço, a arte, a 
rituais, enfim, a qualquer aspecto do grupo humanos a ser estudado, eleito 
pelo pesquisador. Esses aspectos encontram-se representados na cultura 
material – desde um fragmento de louça até um jardim ou igreja – sob a forma 
de códigos, e cabe ao arqueólogo a tarefa de decifrá-los (ORSER JR., 1992, 
p. 23). 

 

 



 

 
 

 
 
 No Brasil, a Arqueologia encontrou diversos entraves, inclusive a diminuição e 

descrédito por parte de organismos importantes cuja atribuição lhe cabia o de valorização da 

profissão e canalizar meios para a implementação de pesquisas conforme o formato proposto 

por essa área da ciência. 

 Com o auxílio do Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA, 1965) 

que a Arqueologia ganha novo impulso e uma nova condição dentre as áreas de pesquisas 

do saber científico, oportunizando o tráfego de informações e consequentemente os 

resultados de pesquisas científicas que oportunizam o crescimento da linhagem científica. 

 A respeito desse assunto, Rocha (2018, p. 21) se posiciona: 

 

Assim foram desenvolvidos estudos e pesquisas no campo da Arqueologia 
Histórica, produzindo principalmente conhecimento sobre a história das 
edificações e importante contribuição para o conhecimento das construções 
nas décadas passadas e suas finalidades de uso, possibilitando as gerações 
seguintes, assim, desenvolver uma visão diferente da Arqueologia Histórica. 
O que se viu, de forma geral, foi outra vez o destaque da Arqueologia na 
escrita da História, maior engajamento político em potencial, aumentando a 
credibilidade, o que a transformou em uma importante ferramenta nas mãos 
dos arqueólogos. Isso deu margem para uma transformação da sociedade 
bem maior e permitiu cada vez mais a ampliação do campo de atuação da 
Arqueologia Histórica Brasileira (ROCHA, 2018, p. 21). 

 

 

 Foi nesse contexto e com a contribuição do PRONAPA que temos atualmente uma 

ciência sólida, com método específico, trilhando a reconstrução dos viveres cotidianos 

marcados pela existência de um povo.  

 Curiosamente, quando se falava em Arqueologia, tinha-se a ideia de ciência abstrata 

que tratava apenas da localização, identificação e cadastramento de antigas peças e 

mosaicos. Contudo, em função dessa credibilidade, tal ciência passou a ser fundamental para 

se garantir a identidade de uma nação e até mesmo de várias nações que se interligam por 

razões múltiplas.  

 Foi nesse âmbito que a Arqueologia se amplia criando vários vieses de estudo, 

especialmente no que se refere ao ramo da Arqueologia Urbana, cuja dinâmica será detalhada 

na análise de resultados do presente trabalho, conquanto refere-se à utilização do espaço 

urbano. 

 Um ponto que vale acrescentar nessa dinâmica tripartite (Arqueologia→Arqueologia 

Histórica→Arqueologia Urbana) já que formam o tripé para a interpretação dos primórdios de 

uma sociedade para entender sua conglomeração e crescimento demográfico, cujo objeto se 

reacende no presente trabalho. 

 Sabe-se que a Arqueologia Urbana relaciona todas as bases de conhecimento com 

sua interação num assentamento urbano. 



 

 
 

 
 
 Rocha (2018, p. 25) diz o seguinte: 

 

Porém como em todas as áreas, a Arqueologia Urbana sofre dificuldades 
como : aceitação como ciência, confusão entre arqueologia e a própria 
disciplina de Arqueologia, Arqueologia Urbana vista como preservadora de 
bens da elite, vista como pouco preocupada com a população, dificuldade de 
sua disseminação pela sociedade e interesses diferenciados que acabam 
confundindo e até atrapalhando o curso das ciências, mas, ainda assim as 
perspectivas para a Arqueologia Urbana no Brasil são vistas com bons olhos 
pela sociedade como um todo e os órgãos aos quais fazem parte e de 
maneira crescente continuará a fazer seus estudos e promover descobertas 
e prestando uma colaboração para pesquisadores eu se dedicam a uma 
disciplina tão importante. A Arqueologia Urbana passa a ser cada vez mais 
entendida não só como a Arqueologia na cidade, mas também como 
Arqueologia da cidade (ROCHA, 2018, p. 25). 
 
 

 Desta feita é que a Arqueologia urbana tem persistido na busca incessante de 

reconstrução de aspectos importantes da característica da vivência da coletividade das 

antigas sociedades, um bom exemplo disso está representado na (Figura 1) abaixo.  

  

 
Figura 1 – Arqueologia urbana – Descoberta de Ruínas de uma igreja e 52 ossadas em Mazagão 

Velho- AP. Fonte: Gabriel Penha/G1. 

 

 

 A cada dia, vemos o crescimento da importância da Arqueologia Urbana para explicar 

inclusive fenômenos presente, já que a teoria evolucionista, como uma concepção 

matemática, necessita do particular para explicar o geral, ou seja, do indivíduo para explicar 

um núcleo social, da família para explicar um grupo, de um grupo para explicar uma 



 

 
 

 
 
sociedade, de uma sociedade para explicar uma nação, enfim, a Arqueologia tem sido 

parceira no desdobramento desses quesitos. 

 Rocha (2018, p. 26) ainda revalida: 

 

Com o desenvolvimento urbano crescente, a Arqueologia Urbana e a 
Arqueologia da Arquitetura só ganharam com a união, essa unificação se deu 
a partir da necessidade do arqueólogo em acompanhar intervenções em área 
com edificações, sendo necessária a presença da Arqueologia Histórica para 
sua devida preservação, assim o trabalho do arqueólogo passou a englobar 
a “Arqueologia dos Edifícios” a chamada Arqueologia da Arquitetura que teve 
sua origem na década de 70, século XX na Itália, pois vieram às 
possibilidades de novos locais para estudos e novas revelações, maior 
divulgação, congressos, encontros, e reconhecimento da Arqueologia da 
Arquitetura, acelerando o ritmo do desenvolvimento urbano da atualidade nos 
centros históricos, fontes fundamentais para a recuperação da história. 
A arqueologia urbana é um dos campos mais óbvios, pois, possibilita saber 
sobre o nosso passado mais próximo, espaço hoje ocupados por cidades, por 
estudar áreas urbanas se tornou um campo de estudos óbvios por se tratar 
de espaços anteriormente habitados e hoje repovoados, como 
desenvolvimento urbano tem sido muito importante e continuará sendo no 
futuro. Diversos sítios urbanos foram escavados e na maioria dos casos não 
é possível reconstruir o assentamento urbano como um todo. Graças a 
técnicas não destrutivas, tais como: prospecções de campo-superfície, 
estudo de mapas antigos e outros materiais iconográficos e contextos 
históricos e geográficos, tem sido proposto como formas de compreender a 
cultura urbana em uma variedade (Rocha, 2018, p. 26). 

 

 

 O tema não se esgota, pois as nuances que envolvem as pesquisas arqueológicas em 

áreas de assentamentos urbanos são infindáveis, tendo como base, sempre, o presente a 

partir dos achados arqueológicos. 

 Há muito que a Arqueologia deixou de ser movimento de ciência estática, parada, 

cabendo-lhe, também e essencialmente, o estudo dos instrumentos e sua inter-relação com 

os seus respectivos espaços e tempo, criando a ideia de mobilidade e movimento. 

 Na concepção de Plens (2013, p. 1), explica: 

 

Mobilidade e movimento são conceitos há muito utilizados na Arqueologia, 
desde quando difusão e migração foram utilizados, por Gordon Childe, para 
explicar as mudanças culturais. Tratar das relações entre pessoas passa, 
impreterivelmente, por esses temas. Contudo, os autores desse livro se 
propõem a analisar a questão de mobilidade e movimentação a partir de 
enfoques diversos e mais abrangentes, como nostalgia, perda, saudade e 
rupturas (PLENS, 2013, p. 1). 

  

 

Assim é que a mobilidade é um instrumento de estudo da Arqueologia, a despeito de 

outras ciências que também a utilizam para explicação dos fenômenos sociais e humanos. 



 

 
 

 
 
 Tomando-lhe como base, já que falar-se-á de pelo menos um instrumento que fora 

localizado em lugares distintos, a saber, o Terreiro de Santa Bárbara, localizado no Bairro 

Mocambo, em Porto Velho, cuja sede sofreu pelo menos uma mudança, ainda que dentro do 

mesmo espaço geográfico, contudo, em contextos diferentes. 

 Sabe-se que as edificações, monumentos arquitetônicos são referências para o 

trabalho arqueológico, a fim de se aproximar dos dados e fontes que envolviam uma 

civilização, nos apropriamos das considerações de Yassuda (2007, p. 2). 

 

 

Abordar a questão da preservação não é uma tarefa fácil. Os princípios que 
guiam e sustentam essa atividade sofreram, e sofrem, constantes 
modificações ao longo do tempo. A modernidade, por exemplo, propiciou 
modificações sem fim, produto da própria lógica do sistema econômico. 
Assim, a sociedade, através dos seus órgãos representativos, cria leis que 
preservam edificações, documentos e objetos considerados significativos 
para sua identidade, como uma forma de salvaguardar os vestígios do 
passado (YASSUDA, 2007, p. 2). 

 

 

 É notório que a preservação histórica de um povo ou grupo não é tarefa de fácil 

desdobramento na sua realização, conquanto as nuances de recriação a partir de 

instrumentos estáticos, cuja significância ou significado terão que servidor de base para uma 

longa trajetória de estudo e pesquisa. 

 O patrimônio encerra-se, originalmente, da palavra pater, que em seu bojo se traduz 

como pai ou paterno e tem sua representatividade nos bens que são transmitidos aos filhos, 

estendendo-se na história. 

 No delongar da história, esses bens são representados não isoladamente, mas como 

código de um grupo social, cuja trajetória não está ligada a um único perfil, mas a vários, 

vinculando espaço, pessoas, coisas e outros elementos de estudo revestindo-se de base para 

a prosperidade da Arqueologia. 

 Não é demais citar que a Idade Média, conforme fartamente difundido na historiografia, 

através da aristocracia feudal, preocupava-se grandemente com a preservação dos bens 

propriedade da Igreja, já que esta representava o primeiro membro da hierarquia feudal, 

reunindo poder e religião num mesmo colegiado. 

 É importante notar que tais bens, nessa época, não representavam como benefício de 

uma coletividade, mas normalmente de cunho individual. 

 Yassuda (2007, p. 3) se posiciona: 

 

A prática da preservação encontrou nos antiquários seus primeiros 
representantes. Eles eram humanistas eruditos que pesquisavam as antigas 



 

 
 

 
 

civilizações. Com eles é possível perceber um deslocamento da função dos 
objetos. Segundo Choay (2001), os antiquários acreditavam mais no estudo 
e análise dos objetos deixados pelas antigas civilizações do que nas palavras 
dos autores que as relatavam. Para eles, os objetos e monumentos eram uma 
prova viva e não tinham como alterar ou omitir informações. Além disso, era 
comum a troca de informações e objetos entre os antiquários (YASSUDA, 
2007, p. 3). 

 

 

 Desta feita, já no século XX, opondo-se contra a reação do vandalismo exacerbado na 

reforma da Inglaterra, iniciam-se na perspectiva de criação de mecanismos que contribuam 

para a preservação patrimonial. A partir dessa perspectiva o estado passa a atuar nas 

atividades preservacionistas, criando viés na proteção dos bens culturais, ampliando a ideia 

de patrimônio histórico como relíquias de pessoas ou de uma coletividade, acentuando as 

pesquisas em torno de tais instrumentos. 

 Milet (1988, apud FEITOSA, 1997, p. 54) infere que: 

 

[...] a efetivação da preservação dos bens culturais só se encontra 
socialmente definida, ou seja, só aparece como fato social, quando o Estado 
assume a proteção e, através da ordenação jurídica, os institui e delimita 
oficialmente enquanto bem culturas, regulamentando o seu uso, a finalidade 
e o caráter desses bens dentro de leis específicas de propriedade, 
zoneamento, uso e ocupação do solo (MILET, 1988, apud FEITOSA, 1997, 
p. 54) 

 

 

 A contemporaneidade apresenta resultados dessa evolução no que tange às relíquias 

encontradas em museus, objetivando fornecer subsídios de instrução à nação, em se tratando 

de bens móveis, ou até mesmo imóveis. 

 Yassuda (2007, p. 4), assevera: 

 

Foi necessário que se elaborasse um método para preparar o inventário dos 
bens herdados e definisse regras para administrá-los. Criou-se então uma 
comissão intitulada “dos monumentos”, responsável pelo tombamento, e que 
dividia em categorias os bens recuperados pela Nação. Em seguida os bens 
era inventariados, discriminando-se seu estado de conservação. Finalmente 
eram protegidos e colocados fora de circulação, reunidos em depósitos. 
(YASSUDA, 2007, p. 4). 

  

 

 Traga-se, por oportuno, em nível internacional, a “Carta de Atenas” como sendo o 

marco internacional de proteção dos bens culturais do mundo. 

 Não é demais inferir que a “Carta de Atenas” produto resultante do IV Congresso 

Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM), ocorrida na cidade de Atenas, no ano de 1933, 



 

 
 

 
 
definiu praticamente o conceito de urbanismo moderno, traçando as diretrizes e fórmulas que 

o caracteriza como o conhecemos. 

 

1.2 O Brasil e sua perspectiva na preservação do patrimônio como memória da 
Nação 
 

 No caso específico do Brasil, somente na Constituição de 1934, o patrimônio histórico 

foi citado como elemento de relevância, cabendo, desta feita, à União e aos Estados a 

incumbência de preservar e proteger seus elementos naturais, bem assim os monumentos 

que contivessem valor histórico ou artístico. 

 Foi através do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 (Brasil, 1937) que se 

posta o nascimento de um marco efetivamente legal para proteção do patrimônio histórico e 

artístico, ainda em vigor, bem como o acolhimento dos bens culturais, senão vejamos. 

 

 

DECRETO-LEI Nº 25, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937. 

 
Organiza a proteção do 
patrimônio histórico e 
artístico nacional. 

        O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, usando 
da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, 
        DECRETA: 

CAPÍTULO I 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

        Art. 1º Constitue o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto 
dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de 
interêsse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do 
Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico. 
        § 1º Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados 
parte integrante do patrimônio histórico o artístico nacional, depois de 
inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro Livros do Tombo, de 
que trata o art. 4º desta lei. 
        § 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são 
também sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os 
sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com 
que tenham sido dotados pelo natureza ou agenciados pelo indústria 
humana. 
        Art. 2º A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessôas 
naturais, bem como às pessôas jurídicas de direito privado e de direito 
público interno. 
        Art. 3º Exclúem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras 
de orígem estrangeira: 
        1) que pertençam às representações diplomáticas ou consulares 
acreditadas no país; 
        2) que adornem quaisquer veículos pertencentes a emprêsas 
estrangeiras, que façam carreira no país; 
        3) que se incluam entre os bens referidos no art. 10 da Introdução do 
Código Civíl, e que continuam sujeitas à lei pessoal do proprietário; 



 

 
 

 
 

        4) que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou 
artísticos; 
        5) que sejam trazidas para exposições comemorativas, educativas ou 
comerciais: 
        6) que sejam importadas por emprêsas estrangeiras expressamente 
para adôrno dos respectivos estabelecimentos. 
        Parágrafo único. As obras mencionadas nas alíneas 4 e 5 terão guia 
de licença para livre trânsito, fornecida pelo Serviço ao Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. 

CAPÍTULO II 
DO TOMBAMENTO 

        Art. 4º O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá 
quatro Livros do Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere 
o art. 1º desta lei, a saber: 
        1) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as 
coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, 
ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no § 2º do citado art. 1º. 
        2) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interêsse histórico e as 
obras de arte histórica; 
        3) no Livro do Tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, 
nacional ou estrangeira; 
        4) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem 
na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras. 
        § 1º Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes. 
        § 2º Os bens, que se inclúem nas categorias enumeradas nas alíneas 
1, 2, 3 e 4 do presente artigo, serão definidos e especificados no 
regulamento que for expedido para execução da presente lei. 
        Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e 
aos Municípios se fará de ofício, por ordem do diretor do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mas deverá ser notificado à 
entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa tombada, 
afim de produzir os necessários efeitos. 
        Art. 6º O tombamento de coisa pertencente à pessôa natural ou à 
pessôa jurídica de direito privado se fará voluntária ou compulsóriamente. 
        Art. 7º Proceder-se-à ao tombamento voluntário sempre que o 
proprietário o pedir e a coisa se revestir dos requisitos necessários para 
constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional, a juízo 
do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à 
notificação, que se lhe fizer, para a inscrição da coisa em qualquer dos 
Livros do Tombo. 
        Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o 
proprietário se recusar a anuir à inscrição da coisa. 
        Art. 9º O tombamento compulsório se fará de acôrdo com o seguinte 
processo: 
        1) o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão 
competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do 
prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, ou para, si o 
quisér impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua 
impugnação. 
        2) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado. que é 
fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
mandará por símples despacho que se proceda à inscrição da coisa no 
competente Livro do Tombo. 
        3) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á 
vista da mesma, dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que 
houver emanado a iniciativa do tombamento, afim de sustentá-la. Em 
seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao 
Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 



 

 
 

 
 

que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar 
do seu recebimento. Dessa decisão não caberá recurso. 
        Art. 10. O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, 
será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo 
processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos referidos 
bens no competente Livro do Tombo. 
        Parágrafo único. Para todas os efeitos, salvo a disposição do art. 13 
desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. 

CAPÍTULO III 
DOS EFEITOS DO TOMBAMENTO 

        Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou 
aos Municípios, inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de 
uma à outra das referidas entidades. 
        Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar 
imediato conhecimento ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 
        Art. 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de 
propriedade de pessôas naturais ou jurídicas de direito privado sofrerá as 
restrições constantes da presente lei. 
        Art. 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular 
será, por iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos em livro a cargo dos 
oficiais do registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do 
domínio. 
        § 1º No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata 
êste artigo, deverá o adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de 
multa de dez por cento sôbre o respectivo valor, fazê-la constar do registro, 
ainda que se trate de transmissão     judicial ou causa mortis. 
        § 2º Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, 
dentro do mesmo prazo e sob pena da mesma multa, inscrevê-los no 
registro do lugar para que tiverem sido deslocados. 
        § 3º A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a 
deslocação pelo proprietário, ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a mesma pena. 
        Art. 14. A. coisa tombada não poderá saír do país, senão por curto 
prazo, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a 
juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional. 
        Art. 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a 
exportação, para fora do país, da coisa tombada, será esta sequestrada 
pela União ou pelo Estado em que se encontrar. 
        § 1º Apurada a responsábilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a 
multa de cincoenta por cento do valor da coisa, que permanecerá 
sequestrada em garantia do pagamento, e até que êste se faça. 
        § 2º No caso de reincidência, a multa será elevada ao dôbro. 
        § 3º A pessôa que tentar a exportação de coisa tombada, alem de 
incidir na multa a que se referem os parágrafos anteriores, incorrerá, nas 
penas cominadas no Código Penal para o crime de contrabando. 
        Art. 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objéto tombado, o 
respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fáto ao Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob 
pena de multa de dez por cento sôbre o valor da coisa. 
        Art. 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser 
destruidas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial 
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional, ser reparadas, 
pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cincoenta por cento do dano 
causado. 
        Parágrafo único. Tratando-se de bens pertencentes á União, aos 
Estados ou aos municípios, a autoridade responsável pela infração do 
presente artigo incorrerá pessoalmente na multa. 



 

 
 

 
 

        Art. 18. Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer 
construção que lhe impeça ou reduza a visibílidade, nem nela colocar 
anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada destruir a obra ou retirar o 
objéto, impondo-se nêste caso a multa de cincoenta por cento do valor do 
mesmo objéto. 
        Art. 19. O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos 
para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, 
levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 
correspondente ao dobro da importância em que fôr avaliado o dano sofrido 
pela mesma coisa. 
        § 1º Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o 
diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional mandará 
executá-las, a expensas da União, devendo as mesmas ser iniciadas dentro 
do prazo de seis mezes, ou providenciará para que seja feita a 
desapropriação da coisa. 
        § 2º À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo 
anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento 
da coisa.        (Vide Lei nº 6.292, de 1975) 
        § 3º Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e 
conservação ou reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e 
executá-las, a expensas da União, independentemente da comunicação a 
que alude êste artigo, por parte do proprietário. 
        Art. 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do 
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-
los sempre que fôr julgado conveniente, não podendo os respectivos 
proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de 
multa de cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de reincidência. 
        Art. 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º 
desta lei são equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. 

CAPÍTULO IV 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

        Art. 22. Em face da alienação onerosa de bens tombados, 
pertencentes apessôas naturais ou a pessôas jurídicas de direito privado, a 
União, os Estados e os municípios terão, nesta ordem, o direito de 
preferência.  (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)    (Vigência) 
         § 1º Tal alienação não será permitida, sem que prèviamente sejam os 
bens oferecidos, pelo mesmo preço, à União, bem como ao Estado e ao 
município em que se encontrarem. O proprietário deverá notificar os 
titulares do direito de preferência a usá-lo, dentro de trinta dias, sob pena de 
perdê-lo.  (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)    (Vigência) 
        § 2º É nula alienação realizada com violação do disposto no parágrafo 
anterior, ficando qualquer dos titulares do direito de preferência habilitado a 
sequestrar a coisa e a impôr a multa de vinte por cento do seu valor ao 
transmitente e ao adquirente, que serão por ela solidariamente 
responsáveis. A nulidade será pronunciada, na forma da lei, pelo juiz que 
conceder o sequestro, o qual só será levantado depois de paga a multa e se 
qualquer dos titulares do direito de preferência não tiver adquirido a coisa no 
prazo de trinta dias.  (Revogado pela Lei n º 13.105, de 2015)    (Vigência) 
        § 3º O direito de preferência não inibe o proprietário de gravar 
livremente a coisa tombada, de penhor, anticrese ou hipoteca.   (Revogado 
pela Lei n º 13.105, de 2015)    (Vigência) 
        § 4º Nenhuma venda judicial de bens tombados se poderá realizar sem 
que, prèviamente, os titulares do direito de preferência sejam disso 
notificados judicialmente, não podendo os editais de praça ser expedidos, 
sob pena de nulidade, antes de feita a notificação.  (Revogado pela Lei n º 
13.105, de 2015)    (Vigência) 



 

 
 

 
 

        § 5º Aos titulares do direito de preferência assistirá o direito de 
remissão, se dela não lançarem mão, até a assinatura do auto de 
arrematação ou até a sentença de adjudicação, as pessôas que, na forma 
da lei, tiverem a faculdade de remir. (Revogado pela Lei n º 13.105, de 
2015)    (Vigência) 
        § 6º O direito de remissão por parte da União, bem como do Estado e 
do município em que os bens se encontrarem, poderá ser exercido, dentro 
de cinco dias a partir da assinatura do auto do arrematação ou da sentença 
de adjudicação, não se podendo extraír a carta, enquanto não se esgotar 
êste prazo, salvo se o arrematante ou o adjudicante for qualquer dos 
titulares do direito de preferência.   (Revogado pela Lei n º 13.105, de 
2015)    (Vigência) 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

        Art. 23. O Poder Executivo providenciará a realização de acôrdos entre 
a União e os Estados, para melhor coordenação e desenvolvimento das 
atividades relativas à proteção do patrimônio histórico e artistico nacional e 
para a uniformização da legislação estadual complementar sôbre o mesmo 
assunto. 
        Art. 24. A União manterá, para a conservação e a exposição de obras 
históricas e artísticas de sua propriedade, além do Museu Histórico Nacional 
e do Museu Nacional de Belas Artes, tantos outros museus nacionais 
quantos se tornarem necessários, devendo outrossim providênciar no 
sentido de favorecer a instituição de museus estaduais e municipais, com 
finalidades similares. 
        Art. 25. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
procurará entendimentos com as autoridades eclesiásticas, instituições 
científicas, históricas ou artísticas e pessôas naturais o jurídicas, com o 
objetivo de obter a cooperação das mesmas em benefício do patrimônio 
histórico e artístico nacional. 
        Art. 26. Os negociantes de antiguidades, de obras de arte de qualquer 
natureza, de manuscritos e livros antigos ou raros são obrigados a um 
registro especial no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 
cumprindo-lhes outrossim apresentar semestralmente ao mesmo relações 
completas das coisas históricas e artísticas que possuírem. 
        Art. 27. Sempre que os agentes de leilões tiverem de vender objetos 
de natureza idêntica à dos mencionados no artigo anterior, deverão 
apresentar a respectiva relação ao órgão competente do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sob pena de incidirem na multa de 
cincoenta por cento sôbre o valor dos objetos vendidos. 
        Art. 28. Nenhum objéto de natureza idêntica à dos referidos no art. 26 
desta lei poderá ser posto à venda pelos comerciantes ou agentes de 
leilões, sem que tenha sido préviamente autenticado pelo Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou por perito em que o mesmo se 
louvar, sob pena de multa de cincoenta por cento sôbre o valor atribuido ao 
objéto. 
        Parágrafo único. A. autenticação do mencionado objeto será feita 
mediante o pagamento de uma taxa de peritagem de cinco por cento sôbre 
o valor da coisa, se êstefôr inferior ou equivalente a um conto de réis, e de 
mais cinco mil réis por conto de réis ou fração, que exceder. 
        Art. 29. O titular do direito de preferência gosa de privilégio especial 
sôbre o valor produzido em praça por bens tombados, quanto ao 
pagamento de multas impostas em virtude de infrações da presente lei. 
        Parágrafo único. Só terão prioridade sôbre o privilégio a que se refere 
êste artigo os créditos inscritos no registro competente, antes do 
tombamento da coisa pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. 
        Art. 30. Revogam-se as disposições em contrário. 
        Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1937, 116º da Independência e 49º 
da República. 



 

 
 

 
 

GETULIO VARGAS.  
Gustavo Capanema. 

 

 

 É importante que se traga o marco legal em sua íntegra, objetivando facilitar ao leitor 

do presente trabalho a identificação da preocupação do Estado com a preservação do 

patrimônio histórico e artístico nacional.  

 Perceba-se que o art. 1º do citado diploma refere-se ao conceito do que é o patrimônio 

histórico nacional inferindo ao § 2º a obrigação de preservação e tombamento, além dos 

monumentos naturais, “os sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição 

notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana”, 

ressaltando a importância da propositura da memória do povo brasileiro. 

 O capítulo II de tal Decreto traz em seu bojo as disposições sobre o tombamento dos 

bens considerados relevantes para a preservação da história e memória da nação no que se 

refere ao tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico. 

 Como dito anteriormente no início deste capítulo, há uma estreita vinculação entre os 

bens do povo e a cidadania, permeando a retomada da memória de forma associada das 

peculiaridades desse povo. 

 Outro aspecto importante trazido pelo Decreto acima citado refere-se à preocupação 

com o delineamento do Tombamento, disposto no Capítulo II, a partir do art. 4º, instituindo 

organização sobre os dados dos livros que contêm as informações pertinentes ao Patrimônio 

Arqueológico e outros instrumentos culturais da nação. 

 Do mesmo modo e objetivando a preservação cultural, o Marco Legal traz em seu bojo 

a especificidade dos efeitos do tombamento (Capítulo III), já com o objetivo de manter vivas 

as condições remanescentes da história de um povo, de uma localidade, de uma sociedade, 

entremeando, inclusive a discussão sobre hipóteses de transferência de bens móveis e 

imóveis, bem como situações de alienabilidade. 

 Outro ponto que merece destaque refere-se ao disposto no art. 25 do mesmo Decreto, 

cuja temática recai sobre a preocupação do legislador quanto a interação com vários órgãos 

e setores da sociedade para manter o traço de cooperação para fazer frente o patrimônio 

histórico e artístico nacional. 

 

 

1.3 O IPHAN e a proteção institucional ao patrimônio 

 

 Foi através do Art. 46 da Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937 (BRASIL, 1937) que foi 

criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuja nomenclatura passou, 



 

 
 

 
 
posteriormente, para o status de Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 

com a incumbência de promover em nível nacional, o “tombamento, a conservação, o 

enriquecimento e o conhecimento do patrimônio histórico e artístico nacional”.  

 O IPHAN pertence ao Sistema Nacional de Patrimônio Cultura, tendo esse, segundo 

o sítio do Instituto (BRASIL, 2019) a incumbência de: 

 

implementar a gestão compartilhada do Patrimônio Cultural 
Brasileiro, visando a otimização de recursos humanos e financeiros para sua 
efetiva proteção. Além disso, o Sistema atua no desenvolvimento de uma 
política de preservação do patrimônio que regulamente princípios e regras 
para as ações de conservação, especialmente na coordenação das ações 
entre cidades, estados e Governo Federal e na criação de um sistema de 
financiamento que fortaleça as instituições, estruture o sistema e consolide 
as execuções. Com vistas à construção do Sistema, o Iphan estimulou e 
coordenou a elaboração do Planos de Ação para Cidades Históricas ente 
2010 e 2011, assim como a criação da Associação Brasileira de Cidades 
Históricas (ABCH). Desde então promove discussões frequentes com 
especialistas para consolidar os subsídios necessários à formulação do 
SNPC para que, quando aprovado, se estabeleça como instrumento de 
política pública para o Patrimônio Cultural Brasileiro. A construção de 
referências conceituais, legais e estratégicas para a implementação 
do Sistema segue em reavaliação, em consonância com os novos 
instrumentos legais da Cultura em tramitação no Congresso Nacional e com 
as revisões e atualizações do PNC (BRASIL, 2019). 

 

 Objetivando o desdobramento das ações que lhe são pertinentes, o IPHAN conta com 

a seguinte estrutura organizacional: 

 

 
Figura 2 - Estrutura Organizacional do IPHAN. Fonte: www.iphan.gov.br 

 

 Desta forma, cabe ao IPHAN por vinculação institucional (BRASIL, 2019): 



 

 
 

 
 
 

I – executar, por intermédio das prefeituras, ou diretamente, o controle e a 
fiscalização dos conjuntos e núcleos tombados; 
II – Elaborar e propor o tombamento de bens culturais; 
III – exercer a fiscalização e a liberação de bens culturais; 
IV – determinar o embargo de ações que contrariam a legislação em vigor; 
V – executar diretamente a identificação, o cadastro, o controle e a 
fiscalização do patrimônio arqueológico em sua área de atuação; 
VI – contribuir para a formulação da política de preservação do patrimônio 
cultural, propor normas e procedimento e desenvolver metodologias, 
refletindo a pluralidade e diversidade cultural brasileira. 
 

  

É importante notar que ao Instituto cabe a identificação e o cadastro dos bens a serem 

tombados (inciso V), bem como a propositura do tombamento dos bens culturais (inciso II). 

 Permeando o presente trabalho, vale dizer que o objeto de análise desta monografia 

não estão tombados como patrimônio pelo IPHAN, contudo tombado pelo Município, cuja 

informação será trazida mais adiante, contudo em função de sua historicidade e peculiaridade 

em torno do seu início (Cemitério dos Inocentes e Terreiro de Santa Bárbara), faz-se 

necessária a presente análise, criando vinculação direta com a gênese da cidade de Porto 

Velho, cujo teor físico ainda resiste ao tempo, como é o caso do Cemitério dos Inocentes e, o 

outro, difundido em memória cultural através de projeto de história oral, já que o local já fora 

desfigurado e definitivamente apagado do seu aspecto natural, sendo que ambos ainda não 

receberam a atenção devida dos órgãos competentes para catalogá-los como instrumento de 

memória nacional. 

 

 
Gráfico 1 – Porcentagem dos Bens tombados como patrimônio em Rondônia. Fonte: IPHAN 

(www.iphan.gov.br) 
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 Para melhor ilustrar o trabalho, a pesquisa fez trazer as principais cidades do Estado 

de Rondônia e o número de patrimônio tombado de cada um desses Municípios. Convém 

chamar a atenção para o dado de que Porto Velho representa, em nível estadual e 

considerando os dados conjugados dessas cidades-referência, 37% (trinta e sete por cento) 

da totalidade de 419 (quatrocentos e dezenove) bens tombados com os seus ainda tímidos 

156 tombos, já que sua trajetória é marcada de momentos marcantes na historiografia oficial, 

quer seja no seu início ou já nos demais períodos históricos.  

 Relativamente a esse assunto – patrimônio cultural – a própria Constituição Federal 

do Brasil (Brasil, 1988), em seu Art. 216, traz a seguinte definição:  

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira, nos quais se incluem: 
I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

 Além de trazer a previsão acima, impõe ainda ao Poder Público, em parceria com a 

comunidade, não somente a promoção, mas também a proteção do patrimônio cultura 

brasileiro, apresentando-se lhe os meios pelos quais tal prática poderá ser atingida – 

inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, bem como outras formas de 

acautelamento e preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CAPITULO 2. FRAGMENTOS DA HISTÓRIA DE PORTO VELHO E SUA 
CONEXÃO COM A HISTÓRIA GERAL 

 

 

O processo de ocupação da região onde atualmente localiza-se a capital de Rondônia, 

Porto Velho, deu-se por demanda de interesses nacionais coligados com organismos 

internacionais, nos moldes do que será demonstrado no presente trabalho, especialmente no 

que tange às edificações arquitetônicas e seus reflexos da temática estrangeira. 

A respeito do interesse internacional na região amazônica, especialmente do Guaporé, 

é objeto de análise por Teixeira & Dante (2001, p. 112), que exploram: 

 

 

As pretensões de estrangeiros, não somente sobre a navegação, mas 
também sobre o destino e a exploração do Vale do Amazonas criaram, ao 
longo de todo o século XIX, sérias desconfiadas por parte do Governo 
Imperial, chegando mesmo D. Pedro II (1825-1891) a registrar, em seu diário 
pessoal de 1862, receio em relação às pretensões dos EUA sobre o 
Amazonas. As desconfianças do Governo Imperial foram herdadas pelo 
governo republicano e são de fundamental importância para a compreensão 
da Questão Acreana (TEIXEIRA & DANTE, 2001, p. 112). 

 
 

Assim é que as pretensões internacionais sobre a Amazônia já era sentida desde o 

tempo do Império e se estendeu até os dias atuais, sendo que no período da Primeira 

República é possível sentir mais fortemente essa demanda por conta dos investimentos 

empregados pelos estrangeiros na região Amazônica. 

 

 

2.1 A Estrada de Ferro Madeira Mamoré e o surgimento da cidade de Porto Velho 

 

O marco inicial do aglomerado que se formava ao redor da Vila de Santo Antônio, 

cachoeira que marcava a cabeceira do Rio Madeira, foi o principal instrumento para viabilizar 

a construção daquela que serviria de marco histórico tanto para a região quanto sua mistura 

com a historicidade nacional e internacional, já que as pretensões para sua edificação era, 

naquele tempo, a importação de produtos extraídos da natureza principalmente a borracha. 

A Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ou como ficou conhecida pela sigla de E.F.M.M 

mais conhecida como Ferrovia do diabo, em decorrência do livro do Manoel Ferreira. Nasce 

como bem observa Nogueira (2008, p. 43). 

 



 

 
 

 
 

Porto Velho nasce seguindo a tradição das cidades projetadas na Europa no 
século XIX, ou seja, seguindo os três pilares de modernização implantados 
por Haussmann, em Paris, entre o período de 1853 a 1869; tais pilares são: 
a higienização, o embelezamento e a racionalização. A cidade que surge em 
plena selva marca a expansão nas linhas férreas pelo Brasil e uma nova 
relação com o espaço amazônico. Começa-se a definir relações entre o 
público e o privado e a se consolidar normas disciplinares que ordenam, 
regulam e sobretudo, punem (NOGUEIRA, 2008, p. 43). 
 

 

Desta feita Porto Velho resulta de um conjunto de interesses inicialmente 

internacionais, importando a concepção paisagística e arquitetônica da Europa do Século XIX, 

implantando estrutura cultural europeia. 

 Não é possível precisar se a cidade se organizou em torno da Estrada de Ferro ou se 

a Estrada de Ferro se organizou ao redor da cidade, conquanto havia grande potencial em 

ambos os lados, quer seja no âmbito do trabalho frente a construção, quer seja no interesse 

comercial que começava a desbancar o conglomerado de pessoas e edifícios – residenciais 

e comerciais. 

 Nesse contexto, a certidão do nascimento de Porto Velho, possui o teor de seus 

investidores (NOGUEIRA, 2008) em sua totalidade estrangeiros, empurrando à margem a 

população local, relegando-a ao nascedouro de outra tendência diversa daquela que 

originalmente se instalara. 

 Na realidade, as histórias da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e o surgimento da 

cidade se misturam, ou melhor, se entrelaçam num posicionamento a ponto de se tornar uma 

vinculada à outra, sendo que a história de uma depende, efetivamente, da vida e história da 

outra, tanto assim que Borzacov (2007, p. 2) afirma que “nenhuma evolução e mesmo da vida 

de Porto Velho poderá ser feito independente dessa ferrovia”, demonstrando, desta forma, o 

efeito do cerne da questão, a íntima ligação entre a ferrovia e a cidade de Porto Velho.  

 Corroborando com a exposição de Nogueira, Borzacov (2007, p. 4), complementa: 

 

A cidade de Porto Velho surgiu dividida em duas zonas diferentes 
perfeitamente distintas e definidas. A primeira apresentava solo irregular, ruas 
sem calçamento, construções e habitações totalmente de madeira. Algumas 
eram de grande porte como as que serviam de moradia a operários e 
funcionários da empresa construtora da ferrovia. A impressão que se tinha 
era de um povoado erigido às pressas, um núcleo imigratório feito a serrote 
e a martelo rapidamente, na intenção de economizar tempo, visando iniciar a 
grande empreitada: a construção da via férrea. (...) Mais adiante percebia-se 
a outra zona de feição diferente. Era a transição da madeira para a alvenaria, 
tijolo e argamassa, eram construções utilizadas para o pequeno comércio e 
residências edificadas na rua principal ou esparsas em suas nascentes 
(BORZACOV, 2007, p. 4). 

 

 



 

 
 

 
 
 É esse o retrato que se tem nesse recorte de história do início da ocupação do solo 

Amazônico nessa paragem amazônica.  

 No início o que se via na região onde hoje se localiza a cidade de Porto Velho, era um 

potencial de povoamento, impulsionado pela extração da borracha, incentivada pela 

construção da estrada de ferro. 

 Para melhor visualizar esse início do conglomerado daquilo que seria a capital de um 

Estado brasileiro, Nogueira (2008, p. 44) nos reporta àquele momento demonstrado através 

da fotografia abaixo. 

 

 
Figura 3 - Vista do Pátio da E.F.M.M em 1910. Fonte: Nogueira, 2008. 

 

Objetivando fundamentar a discussão do presente trabalho, é importante traçar 

escritos sobre a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, o que será feito a seguir.  

 

2.1.1 A Estrada de Ferro Madeira Mamoré 
 

 Faz parte do senso comum e disseminado culturalmente que a linha férrea delineada 

no coração da Amazônia tinha como seu principal objetivo o transporte de borracha para o 

exterior, já que sua localização era estrategicamente mais indicada, pois permitia o transporte 

com saída através do pacífico. 

 Borzacov (2007, p. 15) já aponta inferindo que o processo civilizatório culmina na 

“certeza irrefutável de que essa transformação histórica se deu a partir da E. F. Madeira 

Mamoré” especialmente impulsionada pela chegada de migrantes, o que favorecia, 

sobremaneira, a formação de núcleos populacionais e, acrescenta “nenhum estudo da 

evolução de Porto Velho poderá ser feito independente dessa ferrovia e esta cidade (...) está 

tão intimamente ligada àquela estrada(...)” suscitando todo o conjunto de fatos e eventos que 



 

 
 

 
 
tornam ambas histórias – Porto Velho e Estrada de Ferro – uma mesma biografia, 

indissociável. 

 Segundo Teixeira & Ribeiro (2001), foi a 15ª ferrovia a ser construída no país, cuja 

construção valeu-se de 1907 a 1912, estendendo-se por 336 (trezentos e trinta e seis) 

quilômetros, ligando Porto Velho às cidades do entorno que nasceram em função da 

construção da Estrada de Ferro. 

 Um fator importante que vale a pena ressaltar, refere-se ao ponto de que a Ferrovia 

representou a primeira grande obra de engenharia civil norte-americana fora dos Estados 

Unidos, cuja construção foi comandada pelo empreendedor estadunidense Percival Farquar 

que, de pronto, aceitou o desafio, sem sequer conhecer os limites e intempéries que 

colocariam à prova o seu trabalho. 

 Sobre a historicidade da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, Teixeira e Fonseca 

(2001:137-138) depõem: 

 

No final do século XIX, a Bolívia buscava ansiosamente uma alternativa para 
a perda de seus territórios marítimos da costa do Pacífico para o Chile, a fim 
de ter como escoar sua produção para os países compradores. No noroeste 
boliviano, o rio Madeira era uma alternativa que já estava sendo usada como 
corredor de importação e exportação. Navegando pelos rios Beni e Madre de 
Dios, pertencentes 5 ao território boliviano, e Guaporé e Mamoré, na fronteira 
desse país com o Brasil, atingia-se o Madeira e superando seu trecho 
encachoeirado, navegava-se em direção ao rio Amazonas e daí ao Oceano 
Pacífico. O inconveniente em superar as quedas d'água, que ocasionavam 
perdas humanas e materiais, conduziu à discussão de propostas que viessem 
a facilitar o transporte naquele trecho do rio. Assim, Quentin Quevedo, que 
desceu o Madeira em 1861 a serviço do governo boliviano, sugeriu a sua 
canalização ou a construção de ferrovia entre as cachoeiras de Guajará-Mirim 
e Santo Antônio. Também o Engenheiro João Martins da Silva Coutinho que 
sugeriu ao governo da província do Amazonas a construção de uma ferrovia 
que ligasse o Madeira ao Mamoré. [ao final foto de George Earl Church]. (…) 
A questão do Acre (1899-1902), que foi resolvida com a assinatura do Tratado 
de Petrópolis, entre Brasil e Bolívia (17/11/1903), retornou à discussão sobre 
a viabilização da construção da ferrovia Madeira-Mamoré. As obras foram 
reiniciadas em 1907, a pós a concessão para a construção da ferrovia ter sido 
vendida pelo Engenheiro Joaquim Catramby para o norte-americano Percival 
Farquhar [nome dado à Avenida que margeia o que resta da antiga estação 
ferroviária], que fundou a Madeira-Mamoré Railway Co. Em 1907 chega a 
Santo Antonio a empreiteira May, Jekyll &RandolphCo. Ltd. Que deu início as 
obras concluindo-as em 1912 (Teixeira e Fonseca, 2001, pgs.137-138). 
 

 

 

O Rio Madeira, valente e bravoso, foi instrumento da visão dos investidores na 

construção da via férrea, já que apresentava-se como alternativa para o corredor de 

exportação que se instalara para trazer, ao local da construção da Estrada de Ferro, o material 

necessário para o importe que se fazia presente. 



 

 
 

 
 
 Importante dizer que o plano de fundo para a construção da Ferrovia carreia versões 

para a explicação de tal empreendimento no meio da floresta, tal como a necessidade de 

“civilizar” a região ou a justificativa de transportar as riquezas até o mar. 

 Sabe-se, e isso encontra-se pacificado em todas as literaturas que remontam a história 

de Rondônia, que a Estrada de Ferro Madeira Mamoré ocupa papel importante, por que não 

dizer essencial, no povoamento que ocorreu em seu entorno, impulsionando, destarte, a 

criação de uma cidade ao seu redor – Porto Velho.  

 Contudo e não é demais inserir a informação, de que a linha férrea construída no 

interior da Amazônia, apresentava sinais de seu fadado esgotamento, conquanto sua 

construção desacelere diante de tantos desafios, embora sua mega contribuição para o 

povoamento local, que ceifou muitas vidas dos que aqui se propuseram a erguer valentes 

braços para sua concretização, vindos dos mais diversos lugares do Brasil.  

 Sobre esse tema Santos (2014, p. 204), retrata: 

 

 

A exploração do látex oportunizou trabalho a inúmeros migrantes, trazidos 
para a região pela instalação das linhas telegráficas de Rondon (1907-1915) 
e pela construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré7 , entre os anos de 
1907 e 1912. (OLIVEIRA, 2001). A construção da ferrovia consolidou as 
cidades de Porto Velho (atual capital do estado) e Guajará-Mirim, na divisa 
com a Bolívia. Porém, quando foi inaugurada a EFMM, em 1912, o preço do 
látex no mercado internacional já entrava em declínio e a ferrovia deixou de 
ter importância estratégica. (REIS, 1997, p. 77). 

  

 

Assim é que é possível ter-se uma ideia de que a mistura de culturas que se 

conglomeravam no entorno da Estrada de Ferro Madeira Mamoré serviria para dar cabo não 

somente à sua forma de relacionamento e conduta, mas também à sua paisagem, já que 

contribuiria, sobremaneira, para as edificações que se consolidaram a partir dessa miscelânea 

de povos dos mais diversos recantos do país e do mundo que, além dos gastos efetuados 

sem o devido retorno, proporcionaram o eixo da história que hoje é recontada em livros oficiais 

de leitura básicas. 

 Os gastos (desembolsos) por parte dos investidores foram astronômicos, conforme se 

observa nos gráficos abaixo, de autoria do autor com base nos dados de CATANHEDE (1950, 

p. 7-8) com valores de referência em dólares (U$), senão vejamos: 

 



 

 
 

 
 

 
Gráfico 2 - Desembolso (gastos) com a E.F.M.M nos anos de 1948 e 1949. Fonte: Cantanhêde 

(1950). 

 

Embora retrate uma parte importante da história regional, do Brasil e do mundo, hoje 

a Estrada de Ferro Madeira Mamoré encontra-se em situação de quase completo abandono, 

à mercê dos cuidados do Poder Público, a quem incumbe a tarefa de manter viva a história 

desse tão importante instrumento, cuja memória preservada não apagará as cicatrizes 

ressoadas do trabalho pesado e das contradições que por ela foi imperada. 

 

 

2.1.2 O Surgimento de Porto Velho e Suas Primeiras Construções 

 
 Já que traçamos a vinculação da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré 

com a criação ou surgimento da cidade de Porto Velho, vale, agora, trazer à baila os 

primórdios dessa que atualmente responde como capital do Estado de Rondônia. 

Na descrição de Borzacov (2007, p. 4): 

 

Mais do que outra cidade do Amazonas, Porto Velho era um centro 
cosmopolita por excelência, um centro de imigração. Quase a totalidade de 
sua população era formada por brasileiros, filhos do Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará e de estrangeiros. Havia de tudo: norte-americanos, bolivianos, 
peruanos, árabes, turcos, chineses, hindus etc e dentre estes bem pouco 
amazonenses (BORZACOV, 2007, p. 4). 
 
 

 

Porto Velho nasceu trazendo consigo as imprecisões em torno de sua historiografia, a 

começar, por exemplo, pelo nome, cuja origem reporta-se à uma referência tida como Ponto 

Velho, no sentido de que havia outro ponto mais recente do que aquele antigo. 
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 Ainda no douto conhecimento do Borzacov (2007, p. 5), encontra-se uma breve 

explicação do nome de Ponto Velho para Porto Velho, a saber: 

 

Refiro-me agora a palavra Ponto Velho. Ao escrever sobre o traçado da linha 
férrea, Ernesto Mattoso, membro de secretário da Comissão Morsing, em 
1883, cita o parecer nº 24, referente ao exame de trabalhos executados, na 
ferrovia: “Verificou a comissão de estudos, o traçado de linha, corrido pela 
empresa Collins, desde Santo Antônio até a cachoeira do Caldeirão do 
Inferno, na extensão de cerca de 106 quilômetros, e correu uma linha entre 
Santos Antônio, de rio abaixo, e Ponto Velho, de cerca de 6 quilômetros, 
sendo este último ponto julgado preferível para a estação inicial por 
apresentar melhores condições de porto...” E mais adiante, Ernesto Matoso 
torna a repetir a expressão Ponto Velho: desde o novo ponto inicial adotado 
(em Ponto Velho) até Guajará-Mirim, de cerca de 361 quilômetros”. Alguns 
historiadores afirmam que essa expressão Ponto Velho seria a casa de um 
cidadão idoso, chamado Pimentel, que tinha um pequeno sítio; para outros, 
o sítio pertencia a José da Costa Crespo e existia apenas uma palhoça 
abandonada. A explicação é criativa, mas fere a lógica. Se fosse ponto de 
tradição, se correta, não teria sido transformada em porto. Tudo leva a crer 
ser verdadeira a explicação de que, os ingleses e norte-americanos, ao 
chegarem à região, tendo dificuldade na pronúncia Ponto, exclamavam Porto 
(as pessoas de língua inglesa, carregam nos erres). Essa parecer ser a 
explicação mais natural da origem do nome Porto Velho (BORZACOV, 2007, 
p. 5). 

 

 

Ainda sobre o nome da cidade, Nogueira (2008, p. 40) se reporta: 

 

É importante ressaltar que existe toda uma discussão, ainda sem bases 
consensuais, entre os historiadores, ditos regionalistas, acerca do nome do 
município de Porto Velho. Para alguns, o nome original da cidade era “Porto 
Velho de Santo Antônio” conforme apontam os jornais do início do século 
passado, que foram impressos por essas paragens. Tais nornais foram o “The 
Porto Velho Times”, “The Porto Velho Courier” e “The Marconigran”. Todos 
os jornais, como se percebe por seus títulos, foram publicados em língua 
inglesa, para atender o público a que se destinava, isto é, aos funcionários 
da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Foi levantada, também, a hipótese de 
que a cidade recebeu o nome de “Ponto Velho”, ou “Antipo Ponto Militar”, em 
virtude da Guerra do Paraguais. Atesta-se que, durante a fase de guerra, o 
governo imperial, temendo, devido à vulnerabilidade da fronteira brasileira, 
uma possível invasão boliviana ao seu território, mandou construir, em Santo 
Antônio, um ponto militar, eu logo foi transferido, devido à insalubridade do 
local, para onde hoje se situa Porto Velho. Portanto, para alguns estudiosos, 
o nome da cidade é atribuído ao ponto militar estabelecido (NOGUEIRA, 
2008, p. 40). 

 
 
 

Relativamente à gênese do nome “Porto Velho” não há um consenso quanto à efetiva 

denominação da cidade, mas especulações sobre qual seja esse nome de “batismo”, tornando 

relevante a discussão em torno do assunto. 



 

 
 

 
 

É imperativo que se diga que assim como a construção da Estrada de Ferro Madeira 

Mamoré teve forte influência para a consolidação da população local no início do século XX, 

o próprio nome de “batismo” da cidade de Porto Velho sofreu o mando da cultura estrangeira, 

fazendo-se repetir de estrangeirismos sua forma, cultura e nome. 

 Um grupo marcante nesse processo de ocupação e criação da cultura local, os norte-

americanos são elementos fundamentais para o entendimento dessa demanda que se 

cumpria a cada nova chegada de navios e barcos, cujos membros se amontoavam com 

imigrantes nacionais e britânicos. 

Na fotografia abaixo (Figura 4), cujo teor mostra o desembarque do navio “M. M. 

REwayCo”, é possível ter uma ideia do contingente que chegava para se aventurar na 

construção da Estrada de Ferro trazidos por navios que ancoravam na insólita margem do Rio 

Madeira. 

 
Figura 4 - Grupo de americanos chegando de navio a vapor em Porto Velho (Rondônia). Fonte: 

https://rondonia-city.blogspot.com/2016/06/?view=classic 

 
 

Nessa época, Porto Velho não tinha qualquer atrativo, a não ser as necessidades 

pessoais ou a perspectiva de fazer história na vanguarda da construção de uma ferrovia no 

meio da floresta amazônica, impulsionando o fluxo migratório e, com ele, vários danos à vida 

dessas pessoas, que se dizimaram em função das intempéries até então desconhecidas dos 

males locais, o que muitos chamavam de “maldição” (BORZACOV, 2007). 

 Aos poucos, a população se concentrava e, automaticamente se dividia, estratificando 

o núcleo social que se assentava naquele momento, dividindo-se entre trabalhadores e 

patrões, ou seja, aqueles que eram os autores do projeto, cujo local de estadia apresentava 



 

 
 

 
 
construções elaboradas, e os trabalhadores infortuneiros que se desdobram em busca de 

oportunidades. 

 Embora crescesse o número populacional, toda circulação – quer seja populacional ou 

comercial – girava em torno da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, misturando-

se os trabalhadores locais. 

 

 
Figura 5 – Residências típicas de trabalhadores na fase de construção da Madeira-Mamoré. Fonte: 

https://rondonia-city.blogspot.com/2016/06/?view=classic 

  

 Era muito clara a divisão de classes entre os mandatários e operários do 

projeto, tanto assim que a equipe médica, por exemplo, tinha local privilegiado, bem 

cuidado, a despeito de qualquer condição ou intempérie. 

 O hospital instalado para a equipe (Figura 6), por exemplo, pode servir de 

suporte a essa argumentação, já que continha as condições básicas para atender 

especialmente a equipe superior que comandava a construção da Estrada de Ferro, 

já que as condições eram favoráveis para proliferação de doenças como malária e 

febre amarela, sendo-lhe construída uma unidade de saúde conhecida como Hospital 

da Candelária. 

 



 

 
 

 
 

 
Figura 6 - Hospital da Candelária – Equipe de Enfermeiros e Médicos. Fonte: https://rondonia-

city.blogspot.com/2016/06/?view=classic 

 

Sem suscitar qualquer discussão nova, o que se via no núcleo populacional de Porto 

Velho era o surgimento de um conglomerado de pessoas, de um lado desorganizado e do 

outro com toda a estrutura necessária para fazer frente não somente a construção da estrada 

de Ferro, mas também para atender as necessidades pessoais daqueles que ali se 

amontoavam. 

Borzacov (2007, p. 4-6) descreve bem como era essa movimentação de instalações 

no início dessa parte da história, senão vejamos: 

 

Porto Velho era iluminada a eletricidade e abastecida de água pelo caudaloso 
rio madeira, que um sistema moderno à época, libertava das impurezas, 
tornando-a potável. Possuía uma pequena e bem montada fábrica de gelo, 
lavanderia a vapor, estação radiotelegráfica, tipografia, onde era impresso o 
periódico “The Porto Velho Marconigram”, bilhetes, passagens, prospectos, 
editais, cadernetas, etc; ateliê fotográfico, padaria, fábrica de biscoitos, 
matadouro, câmaras frigoríficas, casa de força geradora de energia elétrica e 
casarões pré-fabricados em pinho-de-riga entre outros serviços. O pequeno 
núcleo desenvolveu-se rapidamente. Os comerciantes de Santo Antônio e do 
Amazonas interessaram-se em empreender alguns negócios no núcleo 
ferroviário recém surgido, foram porém impedidos pelos dirigentes da 
companhia construtora da ferrovia, dando motivo a reclamações constantes 
do comércio e funcionalismo de Santo Antônio (BORZACOV, 2007, p. 6). 

 
 

 A modificação do espaço era líquida e certa, pois, como ressalta Nogueira (2008, p. 

26), sobre a chegada do elemento modificador (capitalismo – já que era tendência a sua 

expansão), infere que “Com o surgimento do capitalismo o espaço começa a requerer 

múltiplas mudanças em decorrência da nova organização social e econômicas por ele 

engendradas.”Percebe-se nesse contexto, inúmeras modificações, não somente no espaço 

físico e geográfico, mas em todos os sentidos, inclusive demográfico. 



 

 
 

 
 
 Segundo se depreende na leitura de tópicos seguintes, a própria autora faz detalhar 

as razões para o impedimento da instalação imediata do comércio em Porto Velho, contudo, 

será objeto da seção “Análise dos Resultados” as edificações comerciais que imperavam no 

local nesse momento de surgimento da cidade. 

 Acerca do surgimento da cidade de Porto Velho, meio aos “trancos e barrancos”, 

Nogueira (2008, p. 41) descreve: 

 

Porto Velho nasce, nesse contexto, amparada pela ideia de uma cidade 
marcada pelas diversidades culturais de seus sujeitos. De um lado, tem-se a 
cidade moderna e estrangeira, demarcada pelo espaço privado da ferrovia. 
Por outro lado, tem-se a cidade pobre e funcional, demarcada pelo espaço 
público. Por isso, não há como pensar numa identidade local para Porto 
Velho, tendo em vista as várias culturas que estão presentes em seu cenário 
no início do século XX. Reivindicar a autenticidade de uma cultura 
portovelhense é concebê-la em um quadro de não existência, uma vez que, 
ao conviver com este lugar, percebe-se que não existe uma identidade raiz. 
Deve-se entender que, por estas paragens, tem-se a implantação da cultura 
mundo, pois foram atraídos trabalhadores de todas as partes, consolidando, 
nesse espaço amazônico, uma verdadeira Torre de Babel. Portanto, os traços 
culturais presentes na sociedade são resultados de várias vivências culturais 
(NOGUEIRA, 2008, p. 41). 
 

 

Eis, portanto, um breve retrato do que foi a conturbada, mas encantadora história do 

surgimento da cidade que hoje ocupa o papel de capital de um Estado Brasileiro – Porto Velho 

– Rondônia.  

 Não é redundante frisar que Porto Velho nasceu vocacionada ao mundo do trabalho, 

possuindo os aparatos necessários para atender a demanda da atividade laboral local se 

contrapondo ao quadro inicial da ferrovia – Vila de Santo Antônio do Madeira – em cujo 

entorno possuía proliferação de doenças, bem assim como outras atividades como 

prostituição e lugares de venda de bebidas, distante do cenário organizado do trabalho 

(NOGUEIRA, 2008). 

 Frente ao antagonismo social – e essa não é a temática a ser abordada nesse trabalho, 

mas essencial ao seu entendimento – surge uma cidade que se decompõe em bairros pobres 

e miseráveis em contraponto a outros que nascem já com a visão do que seriam no futuro, 

tanto assim que até o cemitério era segregado entre aqueles que eram ricos (cemitério da 

Candelária) e os que eram pobres e miseráveis (cemitério dos Inocentes). 

 

2.1.2.1 O Bairro Mocambo e suas características 

  
 O quadro que se tem da cidade de Porto Velho no seu início, traz o contexto de bairros 

históricos e, nesse prisma, faremos o recorte do Bairro Mocambo, cuja história e trajetória de 



 

 
 

 
 
evolução possui uma situação “sui generis” em destaque aos demais, não somente por ser o 

primeiro a acolher os marginalizados, mas também, e principalmente, por ser o berço cultural 

da sociedade que se desenvolvia em ritmo acelerado no entorno dos eventos que aqui foram 

relatados. 

 Segundo Nogueira (2008, p. 46) é nesse bairro que se encontram os primeiros sinais 

de organização demográfica, sendo nesse espaço, por exemplo, o estabelecimento de dois 

grandes pontos de referência daquele momento, a saber: o primeiro terreiro que foi o de Santa 

Bárbara e o Cemitério dos Inocentes, dedicado inicialmente aos excluídos sociais. 

 Ainda nesse contexto, a autora, infere que: 

 

O bairro surgiu sob o estigma da segregação espacial e social, uma vez que 
se contrasta de outra Porto Velho pelos tipos que habitam o local, pela mãe 
de santo que lidera o bairro, pelas filhas de santo, pelos lutadores de 
capoeira, pelos seringueiros, que não se adaptam ao trabalho nos seringais 
e se refugiam no bairro, pelos seus bares e pensões, que atraem o lado 
boêmio da sociedade em construção. O Mocambo carregava, em seu 
nascimento, aos olhos dos administradores da ferrovia, a ideia de uma nova 
Vila de Santo Antônio, pelo seu grau de desordenamento e transgressões. 
Por isso, deveria se tornar (in) visível aos olhos da Porto Velho moderna, 
saneada e ordenada. Talvez por isso, mesmo estando nas proximidades do 
centro, já nasceu periférico, e tal marca ainda é concebida ao referido bairro 
até os dias de hoje (NOGUEIRA, 2008, p. 46). 
 

 

 Por ser primeiro, o bairro não teve a atenção merecida para receber o auxílio 

necessário para sua instalação, contrapondo-se a outros bairros que surgiam, tais como o 

Caiari e o centro da cidade, revelando, nesse local – Mocambo – a nata da sociedade 

marginalizada e segregada (BORZACOV, 2007) 

 Não é raro, na escassa literatura, encontrar o despontamento do bairro Mocambo 

vinculado à história do primeiro terreiro que foi o de Santa Bárbara, restando o entendimento 

de que o bairro evoluiu por conta dos cultos afro-brasileiros da localidade. 

 Segundo fontes da história oral por Lima1 dá conta do surgimento do terreiro em torno 

do pátio da E.F.M.M. 

 

A tradição oral e as fontes documentais escritas indicam que esses rituais 
estabeleceram-se nos bairro que apareceram em torno do pátio ferroviário da 
Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM), local onde teve início a cidade 
de Porto Velho. O primeiro terreiro dessa localidade, chamava-se Recreio de 
Yemanjá, tendo sido fundado nas imediações desse pátio, no bairro 
conhecido por Mocambo, povoado por imigrantes de vários estados 
brasileiros, principalmente Amazonas, Pará, Maranhão, Bahia e Ceará. 

 

                                                           
1 LIMA, Marta Valéria de. História e Estrutura Ritual de um Terreiro Gege-Nagô, disponível em 
[http://www.albertolinscaldas.unir.br/zonadeimpacto/historiaeestruturaritual.htm] 



 

 
 

 
 

A respeito dessa particularidade, Nogueira (2008, p. 45-46) afirma: 

 

Pode-se verificar que o ordenamento proposto à urbe não se aplica a toda 
ela. A cidade de Porto Velho já nasceu dupla, isto é, trazendo como marca 
principal o antagonismo social e espacial. Ao nascer, já demonstrava, aos 
seus mais atentos atores sociais, que o discurso da moderna e funciona de 
decompunha, na prática, nos bairros pobres e miseráveis que se formavam, 
na primeira metade do século XX. Um dos bairros mais antigos, que surgiu 
no início do século passado, é o que ficou denominado de Mocambo. O bairro 
denominado de Mocambo pode ser associado à fase do Brasil Colônia, onde 
se têm as primeiras formações de mucambos, como nos lembra Freire (1968, 
p. 53): “enquanto as senzalas diminuíam de tamanho, engrossavam as 
aldeias de mucambos e de palhoças, perto dos sobrados e das chácaras. 
Engrossavam, espalhando-se pelas zonas mais desprezadas das cidades. 
Assim, não é inovador ter um bairro nesta parte da Amazônia com este nome. 
O intrigante, aqui, é ter um bairro amparado pelas marcas de desconstrução 
ao discurso oficial da época. (...) (NOGUEIRA, 2008, p. 45-46). 
 

 

 A trajetória traçada pelo acaso, não se furtou em ofertar às estantes da historiografia, 

a contradição do surgimento de um importante bairro às bases de uma sociedade 

subserviente e dotada de poucas condições de vida, marginalizada e estratificada dos 

modelos pretendidos pelos grandes nomes de mandatários que se ocupavam do local. 

 

Mocambo – O estigma da origem 
 

Como foi dito acima, a cidade iniciou no entorno da construção da Estrada de Ferro 

Madeira Mamoré e suas nuances. Nesse entremeio, foi criado o único armazém, objetivando 

suprir as necessidades básicas da população local.  

Sobre tal temática, Menezes (1998, p. 11) assevera: 

 

Pelos relatos e documentos da época a cidade de Porto Velho nos seus 
primeiros 10 anos foi alimentada pela Ferrovia. O comércio resumia-se a 
Comissary (um armazém) visando o abastecimento exclusivo dos 
trabalhadores da ferrovia. A “cidade” então era organizada a partir da ótica 
da empresa e o que ficou na memória de alguns remanescentes dessa época, 
como é o caso dos caribenhos, é que eles viviam em um bom mundo porque 
nada lhes faltava vez que tinham produtos dos mais diversos e das melhores 
qualidades a disposição na Comissary. Conforme registrou um pioneiro 
ferroviário (MENEZES, 1998, p. 11). 
 

 

É bem verdade que não havia um comércio estabelecido, mas os primeiros sinais já 

iniciavam a despontar, quer seja através do armazém, quer seja pela troca entre os habitantes 

locais, chegando quase a estabelecer comércio na forma de escambo, o que não prevaleceu 



 

 
 

 
 
por conta da evolução no conglomerado que pessoas que crescia ao redor da construção da 

Estrada de Ferro Madeira Mamoré. 

Ainda relativamente ao surgimento do bairro Mocambo, Menezes (1998, p. 11) 

continua: 

 

A fundação do Clube Internacional em 1916 com o nome de Associação 
Dramática, Recreativa e Beneficente de Porto Velho, no mesmo ano 
denominada Associação Instrutiva, Recreativa e Beneficente de Porto Velho, 
é contemporânea da constituição e construção da irmandade, do terreiro e da 
capela de Santa Bárbara, que também era lugar de entretenimento para os 
não crentes que não tinham para onde ir na Porto Velho de casas cobertas 
de palha, de zinco e de centenas de barracões espalhados. Foi desse terreiro, 
segundo relatos orais, que surgiu o Mocambo logo após o momento em que 
se iniciou o movimento portuário em 1907, quando surgiu a cidade e, 
consequentemente, o seu cemitério. Toda a área depois do cemitério era um 
matagal e, havia um rio que enchia bastante no tempo das águas. Era um 
local desabitado, pois todo o movimento da cidade de Porto Velho girava em 
toro do Porto, das imediações da Ferrovia com seu comércio estabelecido e 
as casas dos altos funcionários (MENEZES, 1998, p. 11). 

 

 

Assim é que na escassa literatura sobre a formação dos bairros da cidade de Porto 

Velho, o relato é sempre o mesmo, ou seja, o surgimento do Bairro Mocambo trazendo sua 

vinculação ao terreiro de Santa Bárbara. 

É claro que não se pode deixar de citar, aqui, a figura emblemática da negra Dona 

Esperança Rita, advinda da cidade de Codó, do estado do Maranhão, cuja historiografia 

reconstruída dá os créditos de fundar o tal terreiro, já que o mesmo estava, desde o início, 

sob suas expensas. 

Desta feita, como se pode observar, alguns emblemas encontram-se enraizados na 

história de um dos mais antigos bairros da cidade de Porto Velho – o Mocambo – 

especialmente porque naquela região estabeleceu-se edificações que continham, 

naturalmente, o estigma da gravitação espiritual, a saber, o Cemitério dos Inocentes, e o 

Terreiro de Santa Bárbara, cujas trajetórias de construção serão melhor detalhadas no 

Capítulo 4 do presente trabalho. 

 

 

 

  



 

 
 

 
 

CAPÍTULO 3. A METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Em função da natureza do problema focalizado neste estudo e das orientações 

apresentadas na fundamentação teórica, apresentam-se neste capítulo, os procedimentos 

metodológicos adotados no processo de investigação da pesquisa. Deste modo, insere-sea 

pesquisa e suas classificações: bibliográfica e documental; o método científico utilizado – 

dedutivo; o universo e amostragem da pesquisa. Quanto aos objetivos esta pesquisa buscou 

proporcionar maior familiaridade com o problema pesquisado com vistas a torná-lo explícito 

em torno dos acontecimentos sociais que giravam em torno do surgimento da cidade de Porto 

Velho. Envolveu levantamento bibliográfico para fundamentação da pesquisa e utilizou-se a 

internet para ter acesso às informações de base, como por exemplo, no sítio do IPHAN. 

Quanto aos procedimentos técnicos, e orientando-se em Gil (1991, apud SILVA e 

MENEZES, 2005), esta pesquisa apresenta-se como bibliográfica, visto ser elaborada a partir 

de materiais já publicados, constituídos principalmente de livros, artigos de periódicos, teses 

e materiais disponibilizados na Internet. 

Ainda, a presente pesquisa é documental, pois se buscou focalizar os dados com base 

nas informações oficiais disponibilizadas na internet.  

 

3.1 O método científico utilizado: dedutivo 

 
A investigação científica depende de “um conjunto de procedimentos intelectuais e 

técnicos (GIL, 1999, p. 26) para que seus objetivos sejam atingidos: os métodos científicos”. 

Método científico e a importância de ser utilizado no estudo de caso se fez por 

compreender o conjunto de processos ou operações mentais que se deveriam empregar no 

decorrer do processo de investigação – utilizou-se o método científico – o dedutivo – por 

considerar, ainda, que pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento 

verdadeiro. O raciocínio dedutivo tem o objetivo de explicar o conteúdo das premissas e por 

meio de uma cadeia de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o 

particular, chega a uma conclusão. Usa o silogismo, construção lógica para, a partir de duas 

premissas, retirar uma terceira logicamente decorrente das duas primeiras, denominada de 

conclusão (GIL, 1999; LAKATOS; MARCONI, 1993 apud SILVA e MENEZES, 2005, p. 25-6). 

 Para a metodologia, é de vital importância compreender que no modelo dedutivo, por 

um lado, a necessidade de explicações não reside nas premissas, mas na relação entre as 

premissas e a conclusão (que acarretam); por outro lado, não é necessário que o princípio 



 

 
 

 
 
geral aduzido seja uma lei causal. O modelo dedutivo pode explicar, por exemplo, em termos 

de propósito, visto que a necessidade de explicação é lógica e não causal. 

 Outro ponto que merece destaque nessa tônica, é a questão de se saber se a 

explicação de leis (não somente de fatos particulares) também consiste unicamente em 

subordiná-las a algum princípio mais geral, de forma eu a explicação de leis seja extensão do 

processo presente em sua formulação, progresso de menos para o mais geral”. O eu hoje se 

exige são teorias que têm mais alcance de aplicação; as hipóteses que as constituem de nível 

mais alto do que as leis explicadas pelas teorias. Portanto, para que propiciem uma 

explicação, as hipóteses de nível mais elevado têm de ser vistas como estabelecidas e as leis 

devem decorrer logicamente delas. Dizer que a teoria explicas as leis significa algo mais do 

que mera dedução lógica. 

O conjunto total de elementos (indivíduos) com características comuns sobre o qual 

se faz um estudo estatístico recebe a denominação de população ou universo. A amostra 

pode ser definida como um subconjunto da população, através do qual se forma um juízo 

sobre as características de todo o universo (GIL, 1991). 

 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 
 
 

CAPÍTULO 4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
Tem a presente seção, trazer os resultados obtidos através de levantamento 

bibliográfico e demais métodos já descritos, fazer-se expor as principais edificações no 

entorno da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, bem como a história ligada a cada dos 

emblemas que remontam à criação da cidade de Porto Velho e sua vinculação com a 

população local e a utilização do espaço geográfico. 

 

4.1 Mocambo – Trajetória de marcos históricos e sua marginalização 
 

 O Bairro do Mocambo, na cidade de Porto Velho, anteriormente conhecido como Alto 

da Favela (Menezes, 1998), como já dito anteriormente no presente trabalho, possui uma 

história sui generis, ou seja, única, já que em seu espaço alguns aparatos históricos foram 

formados, quer seja na sua forma física, modificando o “status quo”, ou seja, seu estado 

natural. 

 Em seu projeto de construção oral, MENEZES (1998, p. 22), ressalta sobre 

documentário de um dos antigos moradores do bairro: 

 

Segundo Menezes, somente é possível falar em bairro do Mocambo após a 
década de 40, isso porque apesar de antes o local já ser habitado por um 
pequeno aglomerado de pessoas, era conhecido como Alto da Favela. 
Porém, por Alto da Favela conforme ficou registrado na demarcação e 
arruamento inicial da cidade, realizados entre 1915 e 1917, era um local mais 
distante do centro da cidade, iniciava um pouco acima do Hospital São José, 
atual Policlínica da Polícia Militar, conforme deixa claro a notícia sobre o 
Bairro Favella publicada no Alto Madeira em 1917 (MENEZES, 1998, p. 22). 

  

 

 Embora o tempo e o avanço da sociedade Portovelhense, o transcurso não lhe foi 

benéfico, haja vista continuou, com no início, sob o estigma do bairro marginalizado, perigoso, 

já que, na sua gênese, abrigava os excluídos, os que estavam à margem da sociedade. 



 

 
 

 
 

 
Figura 7 - Monumento de boas-vindas ao Bairro Mocambo. Fonte: de Jesus, 2009. 

 

 Em que pese o histórico do início do Bairro Mocambo, ainda resta o monumento na 

entrada do bairro com dizeres de “Boas Vindas”, conforme se observa na Figura 7, sendo que 

a perspectiva encontra-se na parte de trás da entrada e não pela parte da frente de na 

perspectiva do centro da cidade. 

 Outros bairros ao seu redor fizeram história e seguiram seu rumo marcando os seus 

bem-dizeres, como é o caso do Bairro do Areal, Centro e Arigolândia, sendo este último o 

berço dos momentos que melhor traduzem a incessante forma de marcar a história a partir 

dos seus marcos. 

 Não é incomum encontrar, atualmente, moradores que desconhecem a importância do 

Bairro Mocambo para a história e memória da sociedade portovelhense, desprezando, 

completamente suas tradições de início e sua contribuição para as gerações futuras e que 

agora se fazem presentes. 

 Porto Velho, em termos de relevo, é uma cidade relativamente plaina, sendo que uma 

parte da cidade sofre o declínio ou aclive de morros. Alguns bairros são extremamente plainos, 

como é o caso dos bairros da Zona Sul e Zona Leste, ficando, notadamente, a Zona norte 

responsável pelas estatísticas de formação de relevo diferenciado 



 

 
 

 
 
 Dentre esses bairros está o Mocambo, que se apresenta, em sua maior parte, dotado 

de becos, e, dentre suas vielas, casas aglomeradas, dando a impressão de cidade antiga, 

cuja feição, em alguns pontos, permanecem em seu estado quase “in natura” 

 Algumas edificações do Bairro Mocambo criaram importantes narrativas que 

fortalecem a história regional já contadas em livros e monografias acadêmicas, mas ainda à 

margem do interesse do IPHAN, referimo-nos, por exemplo, a dois elementos importantes, 

objeto do presente estudo, a saber: Cemitério dos Inocentes e Terreiro de Santa Bárbara, 

os quais serão descritos nas próximas seções. 

 

4.1.1 Cemitério dos Inocentes 
 

 Embora seu nome tenha sido concebido muito tempo após os primeiros sepultamentos 

naquele local, o Cemitério dos Inocentes traduz muito bem quem podia ser o detentor 

daqueles palmos de latifúndio, já que eram exatamente os marginalizados que eram 

sepultados inicialmente, pois os que ocupavam papel de destaque no trabalho da construção 

da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, eram enterrados no Cemitério da Candelária, sendo 

que este não se expandiu e, ao contrário, embora objeto de proteção e preservação, não 

possui a mesma relevância do Cemitério dos Inocentes, que, embora ocupação de todo 

espaço, ainda continua ativo. 

 Neste particular, Nogueira (2016, p. 15), se posiciona: 

 

Ampliando a paisagem da morte em Porto Velho surge oficialmente o 
Cemitério dos Inocentes. Circunscrito no território dos Mundiças, ou mais 
precisamente na entrada do bairro Mocambo, serviu para demonstrar que a 
Porto Velho em construção atravessava as fronteiras da sociedade de 
controle instituída pela Madeira-Mamoré. Os grupos, que na maioria tinham 
se deslocado da Vila de Santo Antônio, aos poucos se tornaram numerosos. 
Tal movimento alertou o Governo do Amazonas acerca da necessidade 
nomear um superintendente que administrasse e garantisse a ordem entre os 
munícipes que há muito apontavam necessidades e vinhas resolvendo-as 
conforme suas convenções. O outro lado da cidade, que não era moderna 
nem funcional, começava a ser visto pelo poder público a partir de 1915, ano 
que assinala a chegada do primeiro superintendente nomeado pelo Governo 
do Amazonas, o Major Guapindaia. Este ficou conhecido, conforme registro 
de Cantanhêde (1950) e Borzacov (2007), por desenvolver um projeto de 
arruamento que não passou de simples substituições de nome de ruas de 
cunho popular por outros nomes mais oficiais e por ter desencadeado o 
processo de demarcação de uma área para abrigar os corpos daqueles que 
não tinham vínculo com a ferrovia, fazendo surgir oficialmente, em 1915, o 
Cemitério dos Inocentes (NOGUEIRA, 2016, p. 15). 

 

 



 

 
 

 
 
 Aí está, o ano de reconhecimento do Cemitério dos Inocentes (1915) como celebração 

do respeito pelos antepassados nessa localização regional. 

 

 
Figura 8 - Cemitério dos inocentes. Fonte: de Jesus, 2019. 

 
 
 Como se observa na figura 8, na visão interna do Cemitério dos Inocentes, ainda 

restam lembranças das edificações de túmulos e epitáfios do início de sua formação, sendo 

um grande ponto de referência para a população local no dias que antecedem até a data do 

dia de finados, sendo bastante procurado e movimentado nesse período. 

 Embora a visão paisagística aqui referenciada seja amenizada pelas imagens ao fundo 

– prédios do centro da cidade – o cemitério ainda queda de cuidados internos, cujas ruas 

encontram-se sem o zelo por parte de órgãos competentes, relegando o aparato cultural que 

tal edificação traz. 

 



 

 
 

 
 

 
Figura 9 - Cemitério dos inocentes (vista frontal). Fonte: de Jesus, 2019. 

 
 

Já a figura 9 oferece uma visão da parte frontal do Cemitério dos Inocentes, cujo 

acesso oferta saída tanto para os demais bairros da cidade da Zona Sul, como também ao 

centro da cidade (zona norte), entrecortada pela Av. Almirante Barroso que, notadamente, 

divide o Bairro Mocambo do Centro da Cidade. 

 
 

 
Figura 10 – Cemitério dos inocentes (vista lateral). Fonte: de Jesus, 2019. 

 
 
 A figura 10, acima, traz visão da antiga entrada do Cemitério dos Inocentes, já que 

atualmente a entrada encontra-se pela Avenida Almirante Barroso. 

 Acerca da descrição interna do Cemitério, Nogueira (2016, p. 23) descreve sobre os análogos 

e, ao mesmo, contrastantes visuais entre o cemitério e as ruas do Bairro com o restante da cidade, 

trazendo relatos interessantes de antigos moradores: 



 

 
 

 
 
 

As sepulturas coladas umas das outras demonstram uma aparente 
desorganização, porém os vários fios narrativos demonstram que o cenário 
cemiterial dos Inocentes também tinha sua lógica. Se o Cemitério da 
Candelária o critério de seleção era o religioso, no Inocentes era o familiar. O 
modo de viver e de ser dos Mundiças ditava os cenários do cemitério. Os 
ajuntamentos das sepulturas reproduziam a espacialidade cênica do 
Mocambo, ruas estreita, becos e casas aglomeradas. De acordo com as 
narrativas: A bagunça do cemitério é só pra quem não entende. Quem mora 
aqui e quem conhece o cemitério sabe onde estão enterrados os parentes e 
os antigos vizinhos do Mocambo. Não precisamos de um cemitério bonito e 
sim de um lugar onde os nossos familiares possam ser enterrados lado a lado 
ou um por cima do outro e perto de nossas casas. Assim, os mortos não ficam 
abandonados. Eu acho o cemitério um local de paz e isso os Inocentes tem. 
Toda a minha família está enterrada nele e eu com certeza irei pra lá também. 
Não me incomodo de ficar espremido, o importante é ficar em família ao lado 
de antigos companheiros. No Cemitério dos Inocentes estão enterrados 
pessoas de todas as religiões, gente rica e pobre, pretos e brancos. Cada um 
em seu espaço familiar. Tem sepultura ali que tem pra mais de cinco 
enterrados. Eu gosto de saber que meus pais, tios e até alguns irmãos estão 
enterrados no mesmo lugar, até aqueles que não se davam muito bem estão 
sepultados juntos (NOGUEIRA, 2016, p. 23). 

 

  

 O cemitério logra o êxito de estar localizado na entrada do bairro Mocambo na 

perspectiva do centro da cidade, possuindo 400 (quatrocentos) metros quadrados de 

extensão e possui um passado carregado de histórias que se eternizam na 

contemporaneidade. 

 O cemitério é um museu a céu aberto, possuindo no seu interior jazigos das mais 

variadas classes sociais, inclusive celebridades locais, como o da família Resky e do escritor 

Vespaziano Ramos, cujos túmulos são objeto de grande visitação por ocasião do dia de 

finados. 

 Perceba-se que na figura 8 – Cemitério dos Inocentes, a estrutura física encontra-se 

já desgastada, cuja visão requer um pedido de socorro ao poder público para a preservação 

dessa memória local recheada de histórias das mais variadas estirpes. 

 O Cemitério dos Inocentes, no bairro Mocambo da cidade de Porto Velho, por força 

Municipal, foi tombado como monumento histórico através da Lei Municipal nº 265, de 26 de 

dezembro de 1983, após forte reação popular, remanescendo ainda sua propositura como 

patrimônio estadual ou nacional. 

 É importante dizer que algumas sepulturas que abrigavam cinzas necrópole de 

pessoas ilustres e relevantes para a memória de Porto Velho já nem existem mais por conta 

do vandalismo e da vulnerabilidade de acesso. 

 Importa dizer, na conclusão desta seção, que o Cemitério dos Inocentes ainda não 

mereceu destaque das autoridades no que tange ao preservacionismo cultural que rodeia sua 



 

 
 

 
 
história, bem como seu aspecto físico, cujo contexto serve de referência para os idos do início 

do Século XX, recriando uma história visual nas hastes portovelhense. 

 

4.1.2 Terreiro de Santa Bárbara 
 

 Outro grande emblema que se localizava na região do Bairro Mocambo, mas, 

diversamente do Cemitério dos Inocentes, não existe mais fisicamente, já que oportunamente 

não fora objeto de prioridade na preservação da identidade cultural. 

 Como dito anteriormente, foi no entorno do Terreiro de Santa Bárbara, cujo “barracão” 

ficava situada na esquina da Rua Joaquim Nabuco com Rua Bolívia, na cidade de Porto Velho, 

tendo como principal representante a negra Mãe Esperança Rita, cuja trajetória tem sido 

objeto da reconstrução através da história oral, que, segundo MENEZES (1998, p. 22), 

ocorreu a mudança física do terreiro, a saber: 

 

Quando começou a aumentar o movimento no bairro e a cidade passou a 
envolve-lo o centro de Umbanda foi transferido para um local um pouco mais 
distante, até hoje conhecido por Santa Bárbara. É que segundo depoimentos, 
o batuque no Mocambo fazia muito barulho. Os tambores soavam na noite 
silenciosa na pequena cidade cercada pela mata. O terreiro começou a 
incomodar, conforme lembra o Sr. Chicorote, de tal maneira que houve 
mesmo uma intervenção quando os policiais perfuraram os tambores do 
terreiro. Tudo indica, então, que a transferência do terreiro resultou de um 
imperativo alheio à vontade de seus membros que provavelmente foram 
forçados, a obedecer a ordem de alguma autoridade pública, como política 
de melhorar a aparência e o sossego no centro da cidade. A posição dos 
demais moradores da cidade com relação aos fundadores do Mocambo 
lembra bem aquela dos habitantes de uma das cidade de Ítalo Calvino 
(MENEZES, 1998, p. 22). 

 

  

 O Centro reunia mais que crédulos e simpatizantes, pois a falta de alternativa 

impulsionava a curiosidade com que os participantes e visitantes se desdobravam nas suas 

visitações, já que o entretenimento era escasso no início da ocupação daquele espaço. 

 O antagonismo desferido entre as duas partes da cidade – centro da cidade e Bairro 

Mocambo – eram marcantes, considerando feições fortes que marcavam os dois bairros, 

segregando de um lado os ricos – Centro e Arigolândia2 – e do outro, os pobres e 

marginalizados, que ocupavam a maior parte do espaço onde atualmente se localiza o Bairro 

Mocambo, tendo como maior referência o Terreiro de Santa Bárbara. 

 Segundo MENEZES (1998, p. 13):  

                                                           
2 Os bairros citados não são objeto do presente trabalho, contudo contemporâneos do surgimento do Bairro 
Mocambo. 



 

 
 

 
 
 

Foi desse terreiro, segundo relatos orais, que surgiu o Mocambo logo após o 
momento em que se iniciou o movimento portuário em 1907, quando surgiu 
a cidade e, consequentemente, o seu cemitério. Toda a área depois do 
cemitério era um matagal e, havia um rio que enchia bastante no tempo das 
águas. Era um local desabitado, pois todo o movimento da cidade de Porto 
Velho girava em torno do Porto, das imediações da Ferrovia com seu 
comércio estabelecido e as cassas dos altos funcionários. 
Com a vinda de Dona Esperança Rita, negra maranhense, que fundou o 
terreiro de Santa Bárbara, localizados atrás do Cemitério dos Inocentes e 
próximo ao córrego que hoje divide o Mocambo do areal, iniciou-se com o 
terreiro o povoamento daquele espaço, cujo ano de ocupação é motivo de 
discussão (MENEZES, 1998, p. 13). 

 

 Essa parte da cidade era tão relegada ao descaso, que a região do Mocambo ficou 

conhecida como FAVELA, conforme nos infere Cantanhede (1950, p. 31), senão vejamos: 

 

A que ficada para o outro lado (a partir do chamado mais tarde Parque 
Municipal) onde foi construída a Beneficente Portuguesa, atualmente Hospital 
S. José, foi denominada FAVELA. A oposta a esta, entre as atuais avenidas 
Tenreiro Aranha e Marechal Deodoro, era o CÉU (CANTANHEDE, 1950, p. 
31). 

 

 

 Sabe-se que grandes segredos a região guardava, mas diante das circunstâncias, 

algumas são impossíveis de recriação, perdendo-se parte dessa memória no tempo, sem 

restar, sequer os traços físicos do antigo terreiro de Santa Bárbara, levando consigo parte do 

conhecimento ali plantado. 

 



 

 
 

 
 

 
Figura 11 - Relíquias de tambores que datam de 1917 do Terreiro de Santa Bárbara. 

Fonte:https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2018/11/12/apos-106-anos-de-tradicao-festejo-de-
santa-barbara-corre-o-risco-de-nao-acontecer-em-porto-velho.ghtml 

 
 
 O terreiro sofreu mudança física, transferindo-se de detrás do cemitério para uma 

região mais afastada, mas ainda dentro do mesmo espaço geográfico do Bairro Mocambo, 

recebendo como sede a localidade indicada no início desta seção – Rua Joaquim Nabuco 

com Rua Bolívia.  

 Ainda conforme afirma MENEZES (1998, p. 17): 

 

Também D. Júlia, que embora não precise a data, declara que por volta de 
1940 esteve no terreiro apontando como sua localização o mesmo terreno 
onde ela vive. Afirmam todas, categoricamente, que o terreiro existiu onde 
hoje é o bairro, e que lá havia uma grande árvore conhecida por “pau da 
ciência” que era um grande pé de Santa Bárbara no lado do terreiro. Essa 
árvore existe ainda hoje e é identificada por essas pessoas. 
(...) O Mocambo, um pequeno pedaço de terra que ficava atrás do Cemitério, 
hoje espremido entre os bairros Santa Bárbara e Areal, era o local onde antes 
da década de 30 findavam os limites da cidade que não passava das 
imediações do Porto e do Alto do Bode (MENEZES, 1998, p. 17). 
 

  

 Carregada de tradições e mistérios, o Terreiro de Santa Bárbara traz consigo a figura 

de sua maior representante, Dona Esperança Rita (figura 12), que na descrição de Segundo 

Menezes (1998, p. 21) diz o seguinte: 



 

 
 

 
 
 

A figura que mais se destaca na origem do Mocambo é Dona Esperança, 
negra maranhense, nascida em Codó, que ajudou a organizar em Porto Velho 
a Irmandade Beneficente Santa Bárbara, composta pela seguinte diretoria: 
Hermogenes Santos (Presidente), Ibernou Braga de Magalhães (vice-
presidente), Manoel Severiano (Secretário), Torquato Brandão (orador). Essa 
sociedade era na verdade a face oficial do culto afro, tanto é assim que na 
mesma ocasião foi aclamada a direção do terreiro de macumba composto por 
D. Esperança Rita (mãe do terreiro), Sr. Irineu dos Santos (pai do terreiro) e 
a senhora Nila Gomes dos Santos (madrinha do terreiro). 
A composição social do bairro confunde-se com os membros do terreiro na 
memória daqueles eu viveram o período inicial do bairro. Um dos mais antigos 
moradores do Bairro ele assim descreve a sua constituição: “Muitos já 
morreram, outros ainda permanecem vivos. Os fundadores pernambucanos, 
baianos, cearenses, quando a cidade se chamava Santa Bárbara, em função 
do candomblé; entre eles na irmandade, ti9nha o Antônio Belarmino, Biné, 
Maria Joca, todos da irmandade de Santa Bárbara. Tinha a Maria do Tacacá, 
e a dona do terreiro era Dona Esperança. (MENEZES, 1998, p. 21). 

 

 
Figura 12 - Esperança Rita da Silva – Fundadora da Irmandade e Sacerdotisa do Terreiro de Santa 

Bárbara (Falecida em 1975). Fonte: Cardoso, Martins 2012. 

 

Sabe-se, das edificações daquele período, que as casas eram, em sua maioria, de 

barro e cobertas de palha que foram sendo construídas e desapareciam devido a pouca 

durabilidade, não sendo possível qualquer registro, exceto os já carreados pelo presente 

trabalho. Outro fator que vale a pena pontuar, refere-se ao fato de que a maioria dos 



 

 
 

 
 
habitantes locais eram, na verdade pessoas em trânsito, não havendo portanto, um contexto 

de descendência. 

 O Terreiro de Santa Bárbara, pelo que conta a história, era um local de cultos afros e, 

também, um ponto de atração dos moradores da cidade, conforme pontuado por Segundo 

MENEZES (1998, p. 18) que diz: 

 

O Mocambo, para os seus antigos moradores, sempre foi um espaço de muita 
importância, no primeiro momento quando possuía como atração principal a 
Macumba, era tido como ponto turístico na cidade. Dona Júlia, aos 87 anos, 
conserva do Mocambo uma imagem bonita. Em seu depoimento que quando 
viajava com seu marido com destino a cidade de Belém, por volta de 1940, 
passou por Porto Velho e foi convidada para ir ao Mocambo para ver a 
macumba, que era atração dos moradores da cidade (MENEZES, 1998, p. 
18). 

 

Atualmente o terreiro de Santa Bárbara está localizado no Bairro Tupi, na Rua 

Ubirajara, Nº 221 (figura 13) na região sul da cidade de Porto Velho, onde é dirigido pelo Pai 

de Santo Beto. 

 

 
Figura 13 - Terreiro de Santa Bárbara. Fonte: de Jesus, 2019. 

 
 
 Desta feita é que o terreiro de Santa Bárbara, a despeito de sua tradição cultural e seu 

resguardo e vinculação com a história regional, vai-se perdendo no tempo, levando consigo 

as tradições da história do primeiro bairro popular da cidade de Porto Velho, sendo objeto de 

várias ciências – geografia, história, biologia, etc – mas especialmente a Arqueologia, 



 

 
 

 
 
objetivando o resgate do que ainda resta tanto no campo material como no contexto cultural 

do local. 

 A memória de um povo está nos seus registros e vestígios de sua estada e passagem, 

expressando as diversas condições de vida em cotidiano, principalmente em se tratando de 

elementos importantes, cujos condicionantes ainda remanescem à mercê sem a devida 

atenção por parte do poder público. 

 A Arqueologia, com seus métodos e profissionais, não se dará próspera se não houver 

a motivação primeira do Poder Público, já que o papel dessa ciência entrelaça-se com o 

interesse individual da propriedade, quer seja de um Município, como é o caso do Cemitério 

dos Inocentes, quer seja pela memória que precisa ser reconstruída, como o Terreiro de Santa 

Bárbara. 

 Ademais, dentro de um ponto de vista mais objetivo, a Arqueologia deve criar 

mecanismos juntamente com os órgãos fiscalizadores, tal qual o IPHAN e outros, para garantir 

o tombamento dos monumentos, edificações e outros bens que constituem a história do povo, 

tal qual o Cemitério dos Inocentes. 

 Por outro lado, como função precípua do Poder Público, tombar o patrimônio imaterial, 

que é fruto das culturas tradicionais de um povo, perpassando de geração para geração, 

representativas da identidade cultural, como é o caso do Terreiro de Santa Bárbara, 

protegendo através de lei específica, a fim de perpetuar a história devido sua grande 

importância para os elos entre as gerações na formação da cidade de Porto Velho para 

remontar ao que é hoje na atualidade. 

 Considerando, nesse contexto, todo o esposado pelo presente trabalho, bem como os 

fundamentos que o cerca, é imperativo dizer que a Arqueologia, como ciência auxiliar da 

memória do povo, se posta à disposição da reconstrução da antiga sociedade do Mocambo, 

especialmente no que tange à catalogação, processo inventariante e proteção dos bens 

materiais e imateriais da cultura portovelhense, necessitando, tão somente e como já frisado 

e aqui ressaltado, ações de motivações do Poder Público – especialmente o IPHAN – para 

garantir a prosperidade de tais fragmentos para as futuras gerações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 O presente trabalho, embora estreita ligação com a história, utilizou-se dessa ciência 

para trazer os resultados dos estudos trazendo dois instrumentos culturais que remontam à 

construção da história e memória cultura de uma região, especialmente um bairro, cuja 

preservação traria educação e sensibilidade para as futuras gerações. 

 Com o auxílio da Arqueologia Urbana e Arqueologia Histórica, ainda é possível 

resgatar os traços desse começo da cidade de Porto Velho ainda relegada aos interesses dos 

organismos nacionais, quer sejam pelo próprio IPHAN, quer seja pelo Ministério ao qual este 

está vinculado, ou qualquer órgão que o substitua. 

 Um povo sem identidade é conduzido pelos esporões das mazelas ou benefícios 

daqueles que monopolizam suas condições sociais, erguendo, na contemporaneidade um 

estandarte que não possui base, fundamentos. 

 As importantes edificações que remontam à história de Porto Velho – Cemitério dos 

Inocentes e Terreiro de Santa Bárbara – ressoam com altas vozes ante a necessidade do 

Poder Público em resgatar tal identidade, permitindo às gerações futuras que se conheça as 

origens, bem como os desafios enfrentados para se chegar aos dias atuais. 

 Em que pese a Lei Municipal que considerou o Cemitério dos Inocentes, no Bairro 

Mocambo – monumento Municipal, ainda resta atenção por parte dos demais órgãos que são 

os guardiões da história nacional, recriando-a através das edificações e patrimônio histórico 

tombados como bens nacionais. 

 Percebe-se, de forma majestosa, a grandeza cultural que o bairro Mocambo possui 

para contribuir com a memória, não somente em nível local, mas também com a história 

regional e nacional, traçando um sentido lógico, quase matemático, tanto da ocupação do 

espaço geográfico, como pelos desenlaces de nações, línguas e povos que construíram a 

história no início da cidade de Porto Velho, trazendo mais que suas assinaturas nas 

edificações, mas seus costumes e tradições. 

 Sabe-se, contudo, que a cidade de Porto Velho nasceu já condicionada pela 

reprodução de massas que se dividiram desde o início, como na história de Esaú e Jacó, na 

Bíblia, onde dois reinos se fizeram gerar de uma mesma mãe, e, desta feita, pobres e ricos, 

se dividiram, sendo, eles mesmos, partes de um todo, de um mesmo chão. 

 

 A despeito dos ciclos que demandaram adequações, Porto Velho foi criada pela Lei nº 

757, de 2 de outubro de 1914 e instalada no dia 24 de janeiro de 1915, pertencente, ainda, ao 

estado do Amazonas, emancipando-se em data posterior, não trazida por esse estudo, haja 

vista ser objeto de outra tese, diversa desta detalhada no presente trabalho. 
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