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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as questões sobre identidade, memória e 
patrimônio na obra Pará, Capital: Belém Memórias e Pessoas e Coisas e Loisas da Cidade, de 
Haroldo Maranhão. Propõe-se evidenciar a importância do referido livro como escritura 
colaboradora para a constituição da identidade e preservação da memória e do patrimônio 
cultural da capital paraense. O estudo utiliza as análises de Stuart Hall sobre sujeito na pós-
modernidade, para refletir sobre os temas identidade e narrador cingidos na narrativa haroldiana. 
As reminiscências plurais sobre Belém são discutidas com base nos estudos de Wander Melo 
Miranda e Walter Benjamin. Ao contemplar os objetos culturais presentes na memória e na 
identidade da cidade, emprega-se a análise crítica proposta por Carla Gabrieli Galvão de Souza 
sobre a ampliação da concepção de patrimônio cultural. A partir do estudo dos elementos 
citados, destaca-se, na obra mencionada, a presença de referências à identidade descentrada, à 
renovação e conservação da memória sobre Belém e à interação entre os aspectos material e 
imaterial do patrimônio cultural da cidade. 
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1. Introdução 

 

 “Enfim, é a minha antologia de Belém. Minha. Reivindico o direito de fazer a 

minha antologia. Terei o maior respeito pelos que se dispuserem a fazer a sua”. Esse é o 

olhar de Haroldo Maranhão sobre sua obra Pará, Capital: Belém Memórias e Pessoas e 

Coisas e Loisas da Cidade, escrita em 1984. A antologia, como o próprio autor a 

denomina, contempla várias perspectivas da capital paraense como a sua história, 

religiosidade, culinária, dança, música e urbanismo. Paulatinamente cada um desses 

pontos desabrocha, dando à Belém características próprias que somente no seu espaço 

poderiam ser encontradas. A cidade, então, torna-se uma personagem que apresenta 

singularidades no falar, no comer, no vestir e na maneira de ver o mundo. 
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Os traços da capital paraense são narrados por várias vozes, presentes em 

passagens textuais de diversas autorias, reunidas para compor a obra haroldiana 

dedicada à Belém. Todos os historiadores, poetas, escritores, autores das fontes 

escolhidas para elaborar o livro, são, portanto, narradores e cada um tem seu nome 

grafado ao fim de seu respectivo texto. Logo, Pará, Capital: Belém desconstrói o 

conceito de unicidade narrativa. Consequentemente, a variação no elemento narrador 

proporciona diversificados pontos de vista sobre Belém. A personagem-cidade, então, 

oscila em suas peculiaridades, o que remete à fragmentação do sujeito. 

 A memória, por sua vez, é outro aspecto que se relaciona de modo contundente 

com a cidade. A partir dos estudos de Wander Melo Miranda, destacar-se-á que a 

memória opera um fator de diferença, que se desenvolve por meio do discurso sobre 

aquelas personagens que são excluídas da história oficial sobre Belém. Para elucidar 

ainda mais a discussão sobre esse tema, recorrer-se-á também à análise de Walter 

Benjamin sobre a história, a qual aponta que os sujeitos históricos são passíveis de 

serem revestidos de novas significações, bem como ocorre na narrativa de Haroldo 

Maranhão sobre a capital paraense.  

Em se tratando de Belém, lugar com fortes influências indígenas, africanas e 

portuguesas, não se pode prescindir da reflexão sobre seu patrimônio cultural. Longe de 

versar apenas sobre as dimensões históricas e materiais da cultura dos povos e etnias 

formadores da população belenense, a obra em questão enfoca os detalhes imateriais de 

cada cultura, como a religiosidade dos negros, os trejeitos da mameluca, da mulata e o 

cotidiano dos escravos libertos, entre outros aspectos. O livro se constitui assim em uma 

obra artística que abrange a pluralidade cultural de Belém e favorece a preservação de 

seu patrimônio imaterial. 

 

2. Identidade 

 

O último andar de um prédio, uma biblioteca e uma redação de jornal. Esses 

foram os elementos que compuseram o cenário da infância e adolescência de Haroldo 

Maranhão. O jornal Folha do Norte, de seu avô Paulo Maranhão, funcionava no mesmo 

edifício onde o autor paraense cresceu. Ainda menino, possuía sua própria biblioteca, 

que era seu universo e a qual certamente possibilitou sua formação enquanto leitor. Por 

meio da leitura, consolidou-se o escritor que expôs, em alguns de seus trabalhos, as 

vozes que influenciaram suas narrativas. Pará, Capital: Belém é o primeiro livro de 
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Haroldo Maranhão onde as suas leituras são reveladas de modo bastante explícito, 

devido o autor paraense usá-las para a composição da obra. Utilizando a apropriação 

textual, na qual trechos de textos de outros escritores são tomados para montar um novo 

texto, o escritor recria o espaço da cidade, mesclando narrativas ufanistas, saudosistas e 

críticas sociais. Os excertos apropriados tecem perspectivas diferenciadas sobre Belém, 

as quais dão voz à cidade e a tornam uma personagem. É assim que Belém se torna a 

persona dramática mencionada pelo filósofo Benedito Nunes, no prefácio de Pará, 

Capital: Belém:  

 

É uma persona dramática – um modo de falar, de gesticular, de andar, 
de comer, deitar, de dormir e sonhar. Já então a cidade se apresenta, 
ela mesma, como um conjunto legível – um texto para nossa leitura 
reflexiva, silenciosa ou em voz baixa (MARANHÃO, 2000, p.9). 

 

As autorias de cada passagem textual são mantidas ao longo do livro, no entanto, 

para cada texto Haroldo Maranhão cria um título, o que confere aos escritos outros 

significados, que os inserem em uma nova economia narrativa. Esta técnica de 

composição narrativa resulta de uma prosa surgida na era da pós-modernidade. Nesse 

período, o capitalismo tem um avanço jamais visto, sendo de caráter multinacional e 

baseando-se na cultura, na propaganda e no consumo. O seu poder de expansão adentra 

áreas exteriores ao mercado. De acordo Fredric Jameson, o capitalismo passa a dominar 

o inconsciente por meio da propaganda e a natureza por meio de tecnologias para a 

produção em alta escala: 

 
Sentimo-nos tentados a falar de algo novo e historicamente original: a 
penetração e colonização do Inconsciente e da Natureza, ou seja a 
destruição da agricultura pré-capitalista do Terceiro Mundo pela 
Revolução Verde e a ascensão das mídias e da cultura da propaganda 
(JAMESON, 2007, p.61).  

 

A sociedade onde esse novo capitalismo impera é programada pela tecnociência 

para produzir, em larga quantidade e com mais rapidez, serviços que se configuram na 

troca de informações. O mundo se torna espetacularizado, tomado pelas novidades e por 

discursos das mais diferenciadas vertentes ideológicas. O indivíduo, absorvendo tais 

discursos, tem sua identidade descentrada em razão de muitos destes serem 

contraditórios. Stuart Hall disserta acerca de tal condição identitária do homem pós-

moderno: 
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Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade 
unificada desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos 
uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma confortadora 
“narrativa do eu”(HALL, 2006, p. 13).  

 

Pará, Capital: Belém alude à inconstância da identidade em razão de ser 

resultado de uma miscelânea textual, afinal sua técnica de composição engloba vários 

pontos de vista sobre um mesmo tema, a cidade de Belém. Os olhares diversificados 

sobre a cidade atribuem ao lugar muitas peculiaridades, por vezes até contrastantes. 

Assim, o livro reúne perfis heterogêneos de Belém e alguns foram traçados em épocas 

diferentes. Duas crônicas, cujos conteúdos tratam do ambiente citadino, refletem como 

Belém pode ter várias facetas no tocante ao mesmo atributo, o que alterna sua 

identidade, pois a cidade, em tais textos, é vista ora como um ambiente desagradável, 

onde as manifestações da natureza causam incômodo, e ora como um lugar ameno.  

A primeira crônica é do Bispo João de São José de Queiroz, de 1760: 

 
Valha-me Deus, que principiei a carta em tom lírico e de outeiro! Pois 
na verdade, não se ouvem por aqui cantar as musas ... Nestes sítios 
tudo são obstruções nos órgãos da melodia, por isso é que não se 
escutam as musas, vendo-se mal substituídas no bramido das onças 
(MARANHÃO, 2000, p. 341). 
 

A segunda é de Mário de Andrade, do século XX: 

 
Belém foi feita para mim e caibo nela que nem mão dentro da luva. 
(...) Último dia de Belém, me sinto comovido, palavra. Nunca na 
minha vida encontrei uma cidade que me agradasse tanto, com que eu 
simpatizasse tanto. Como enchimento de gostosura, passei em Belém 
os melhores dias de minha vida, inesquecíveis (MARANHÃO, 2000, 
p. 356). 

 

A instabilidade relacionada à identidade se faz presente também devido às 

referências que os textos fazem à natureza híbrida dos habitantes belenenses, formada 

por índios, negros, portugueses e por aqueles que descenderam da mistura entre eles, 

bem como por imigrantes de toda sorte. Em apenas um fragmento textual, o de Murilo 

Menezes, intitulado por Haroldo Maranhão de Os habitantes na virada do século, há 

menção a alguns daqueles que formaram o contingente populacional de Belém: o 

nordestino, o negro e o caboclo: 
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... o elemento nordestino dominava em alguns subúrbios pobres de 
Belém. Por natural psicologia dos povos, as gentes nativas costumam 
repudiar os adventícios humildes, imigrantes vindos de outras terras. 
(...) A raça negra tinha numerosos especimens em Belém, numa 
porção de cem vezes mais que atualmente. (...) os filhos da terra, os 
caboclos tinham quase que vida à parte nesse fervilhar de alienígenas. 
Com eles se uniram os primeiros portugueses que chegaram ao Pará, 
formando as principais famílias locais (MARANHÃO, 2000, p.54). 

 

Outro texto, do Príncipe Adalbert da Prússia, descreve também a miscigenação 

dos habitantes de Belém: 

 
Além das tribos indígenas, a população da província compõem-se de 
brancos, de gente de origem mestiça, (cafusos) nos quais predomina o 
sangue índio, de negros e dos chamados índios mansos, isto é, os 
habitantes primitivos que se fixaram entre a população branca. 
(MARANHÃO, 2000, p.50). 
 

Em Pará, Capital: Belém, a diversidade em relação á população da capital 

paraense, por consequência, também é uma oscilação da identidade da própria cidade. 

Belém é composta pelas culturas vindas da miscigenação de sua gente, do patrimônio 

cultural que cada um desses componentes lhe fornece. Os modos de ser e viver daqueles 

que compuseram Belém impregnam a cidade, sua dinâmica, seu desenvolvimento e seu 

funcionamento. Toda a herança cultural material e imaterial que das pessoas emana 

determina, portanto, a formação da identidade da cidade. 

 

3. Memória 

 

A memória é um dos fatores determinantes em Pará, Capital: Belém. O passado 

é uma das bases da narrativa, evidenciando Belém em seus atributos concretos e 

abstratos, em suas contradições e em tudo aquilo que é excluído dos discursos turísticos, 

baseados na lógica do capitalismo, dos discursos ufanistas e do discurso históricos 

oficial.  

A cidade, na obra em estudo de Haroldo Maranhão, forma-se a partir da relação 

entre sua concretude, sua imaterialidade e seu tempo passado. Há claramente, na prosa 

do autor paraense, a exaltação da dinâmica imaterial, a qual fornece vida às construções 

e aos espaços de Belém. É esta imaterialidade passada que a memória resgata na sua 

relação com a cidade. Tal aspecto pode ser encontrado em Um naturalista no Rio 

Amazonas, de Henry Walter Bates, onde o naturalista inglês relata a construção da 

Igreja Nossa Senhora do Rosário: 
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Os negros do Pará são muitos devotos. Segundo me disseram, eles 
construíram aos poucos, com seu próprio esforço uma bela igreja 
denominada Nossa Senhora do Rosário. Nas primeiras semanas que 
passei no Pará, notei que uma fila de negros (...) costumava desfilar 
tarde da noite pelas ruas, cantando em coro. Todos levavam na cabeça 
uma pequena quantidade de material de construção (...). Fiquei 
sabendo que quase todos eram escravos, os quais, após um árduo dia 
de trabalho, estavam dando a sua pequena contribuição para a 
construção de sua igreja. O material era totalmente comprado com as 
suas economias (MARANHÃO, 2000, p.51). 

 

Observa-se no fragmento que a construção da igreja se associa não somente à 

religiosidade, mas aos hábitos, ao cotidiano e à condição cativa dos negros, bem como 

se refere à influência do catolicismo sobre o novo mundo. O espaço físico Igreja Nossa 

Senhora do Rosário traz um relato subtendido em seu concreto sobre os povos que 

participaram da formação e urbanização de Belém, enfatizando a cultura destes, 

sobretudo dos negros. 

Na interação entre concreto e imaterial, encontram-se ainda em Pará, Capital: 

Belém a menção a outras etnias e suas relações com o passado. Alguns textos 

estabelecem tipos humanos como pontos de ancoragem da memória sobre Belém, sobre 

sua cultura e sobre sua gente, ao se deterem nos costumes, no jeito de vestir, de habitar e 

de trabalhar das pessoas. A título de exemplo, cita-se uma crônica do caricaturista 

maranhense João Affonso, a qual se refere à mulata, as suas qualidades e a sua ligação 

com aspectos típicos de Belém: 

 
Contou o Pará de outros tempos, entre as suas figuras regionais 
inconfundíveis, “a mulata”. Cozinheira ou costureira, “amassadeira de 
açaí” ou “vendedeira de tacacá”, ama seca ou criada de servir, a 

mulata paraense era sempre original no seu vestir, de que jamais se 
afastava. Em geral, bonita, feições de mestiça, robusta, elegante, 
amando o asseio e os perfumes fortes, feitos de raízes e ervas 
nacionais, a priprioca, o cipó-catinga, a mucura-caá, ela usava corpete 
decotado, de mangas curtas e tufadas, saia pelos tornozelos, toda em 
roda da mesma altura (...), nas costas, sobre o cangote, para afugentar 
feitiços e maus olhados, enorme figa de azeviche  (MARANHÃO, 
2000, p.59). 
 

Note-se que João Affonso usa a expressão “o Pará de outros tempos” 

demonstrando que se trata de uma lembrança. A mulata, portanto, é uma figura que se 

relaciona com o passado da cidade. Ela é entendida como uma das “figuras regionais”, o 

que a torna depositária de características humanas e culturais singulares do Pará e 

consequentemente de sua capital. Por meio da personagem predita, tem-se acesso a 
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outras particularidades da cidade, como as atividades comerciais (costureira, vendedeira 

de tacacá), postos de trabalho (ama seca ou criada de servir) e produtos naturais 

regionais (priprioca, cipó-catinga, mucura-caá). Logo, a figura da mulata representa a 

participação de sua etnia, formada pela mistura entre brancos e negros, no 

desenvolvimento, nas atividades econômicas, nos costumes e no cotidiano da Belém do 

passado. 

Ao destacar figuras que povoaram a cidade, mas que nem sempre tiveram 

destaque nos discursos oficiais, Pará, Capital: Belém confere espaço a sujeitos que 

permaneceram esquecidos pela História. Para melhor compreensão acerca da 

valorização da cultura destes indivíduos que permaneceram esquecidos, cita-se a 

seguinte reflexão de Walter Benjamin: 

 
Que o objeto da história seja arrancado, por uma explosão, do 
continuum do curso da história é uma exigência de sua estrutura 
monodológica. Esta torna-se visível apenas no próprio objeto 
arrancado. E isso ocorre sob a forma da confrontação histórica que 
constitui o interior (e, por assim dizer, as entranhas) do objeto 
histórico e da qual participam em uma escala reduzida todas as forças 
e interesses históricos. (BENJAMIN, 2006, p.507). 

 

Na prosa de Haroldo Maranhão sobre Belém, textos que se referem à história da 

formação da cidade são colocados em outra economia narrativa, baseada em uma 

montagem textual onde não há protagonistas ou coadjuvantes, e onde a única figura que 

se destaca é a cidade. O livro, em um tempo situado mais ao presente, retira figuras 

como o índio, o negro, o mameluco de um continuum histórico, regido pela noção de 

progresso, onde estariam relegados a segundo plano. Ocorre uma emancipação desses 

sujeitos, pois a eles é dado um reconhecimento que antes não lhes fora concedido. Toda 

a riqueza de suas culturas emerge quando a história da cidade se assenta também em 

suas vivências. O passado histórico oficial, por sua vez, não é centrado na figura do 

colonizador, pois a narrativa haroldiana não toma o europeu como principal elemento 

fundador de Belém. Ocorre, então, uma desconstrução da história oficializada e o tempo 

pretérito é retomado segundo um enfoque revelador de outras significações. A memória, 

então, será um instrumento operador de diferença, dotada de produtividade como aponta 

Wander Melo Miranda:  

 
No pólo oposto, o da memória operadora da diferença, lembrar é 
descobrir, desconstruir, desterritorializar – atividade produtiva que 
tece com as idéias e imagens do presente a experiência do passado. 
Nesse outro trabalho de tecelagem, não basta um fio de Ariadne 
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localizador da lembrança, mas, ao contrário, “é preciso desenrolar fios 

de meadas diversas”, desfiar o tecido dos acontecimentos e 

sentimentos pretéritos e transformá-lo numa urdidura sempre 
renovada, refeita, recriada, que não se encerra na busca do eu perdido 
por uma subjetividade onipotente, nem resulta na preservação da 
couraça do hábito e da rotina. (MIRANDA, 1992, p.120). 
 

Quando Haroldo Maranhão reúne textos que tratam de personagens antes 

coadjuvantes da história de Belém, edifica um processo memorialístico que as retira de 

seu antigo território - o discurso histórico oficial que enfatiza a figura do colonizador 

português – realocando-as em um tempo presente. O reconhecimento dessas etnias, 

cujas culturas são recuperadas pelos escritos reunidos na obra em questão, é o centro da 

diferença estabelecida em relação ao discurso da História.  É nesta memória 

diferenciada que o passado ganha nova configuração, na medida em que aos 

coadjuvantes são atribuídas outras imagens, reconhecedoras da importância deles para o 

desenvolvimento e para a cultura de Belém.  

 

4. Patrimônio 

 

Cidade colonizada pelos portugueses, com a influência de índios e negros, 

Belém tem um vasto patrimônio cultural. Suas ruas, seus casarões, seu centro histórico 

construído por mãos escravas e indígenas carregam os traços da civilização europeia. 

No entanto, a noção de patrimônio relacionada à Belém ainda permanece com traços 

tradicionais, onde o material é privilegiado. Além disso, privilegiam-se os elementos 

europeus. É o que se observa, por exemplo, nos discursos sobre o turismo. O Forte do 

Presépio, a Casa das Onze Janelas, a Igreja de Santo Alexandre, o Museu de Arte Sacra, 

a Igreja da Sé, a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, o Museu do Estado do Pará e o 

Museu de Artes de Belém, entre outros, são monumentos da capital paraense 

enfatizados pelo discurso turístico. Note-se que todos são espaços físicos e possuem 

arquitetura neoclássica originária da Europa. De fato, estes monumentos carregam a 

história e a cultura do Pará e de Belém de maneira contundente, todavia, o destaque 

dado recorrentemente a monumentos como estes, exclui a cultura de outros povos e a 

vertente imaterial do patrimônio que foram de fundamental importância para a formação 

da cidade.  

A importância do arcabouço cultural imaterial de um povo ainda hoje não possui 

a proteção necessária de leis e órgãos responsáveis pela conservação patrimonial. 
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Segundo Souza (2008), o conceito de patrimônio cultural se basearia, sobretudo, no 

patrimônio histórico e artístico e teria geralmente fundamentos culturais eurocêntricos, 

considerando apenas manifestações eruditas e ditas civilizadas. Assim, as culturas não 

ocidentais, não europeias permaneceriam à margem do conceito de patrimônio cultural. 

Entretanto, encontra-se um indicativo de mudança quanto à concepção de patrimônio, 

fundamentada no seguinte texto emitido pela UNESCO: 

 

[...] as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - 
junto com os instrumentos, objeto, artefatos e lugares que lhes são 
associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os 
indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 
cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de 
geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 
grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e 
de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, 
contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à 
criatividade humana. (UNESCO, 2005, p.4). 

 

O patrimônio cultural na acepção tradicional está intimamente ligado à história 

contada pelos historiadores; uma história que almeja a objetividade, a ordenação, a 

legitimação dos fatos e a continuidade temporal. No caso de muitas cidades brasileiras, 

suas histórias oficiais privilegiam a visão do colonizador. Pará, Capital: Belém, 

todavia, rompe com esse paradigma ao recontar a história de Belém incluindo aqueles 

que no passado foram excluídos. Essa inclusão se realiza por meio da alusão ao 

patrimônio imaterial. No trecho Mesa gorda e prato magro, do capítulo Comeres e 

beberes, Levi Hall de Moura versa sobre a culinária indígena e a influência que esta 

recebeu da cozinha africana.  

 
A mandioca, base indispensável do sóbrio cardápio indígena, da qual 
se obtinha a farinha torradinha, que substituiu, logo, o pão difícil, 
iriam buscá-la à aldeia do catequista, onde o íncola vivia em 
servilismo. (...) A maniçoba, best-seller da cozinha do índio, era 
acepipe modestíssimo. Lembrava o quimbobó do preto, única iguaria 
comedida da copa africana. (...) a cozinheira negra transformou a 
maniçoba na famosa sopa de pedras. Abarrotou-a, atulhou-a de tudo 
quanto foi produto da panela de além-mar. (MARANHÃO, 2000, 
p.279). 
 

Por meio da explanação sobre a culinária indígena, vislumbra-se o modo de vida 

do índio. O uso e a produção da mandioca, por exemplo, é relacionado a sua condição 

servil, sob o jugo dos religiosos católicos, enquanto que o prato típico maniçoba indica 

a influência que a cultura indígena absorveu com a chegada de outros povos como o 
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africano. Observa-se, então, pela adoção de textos como o de Levi Hall de Moura que o 

patrimônio imaterial de etnias, que pouco deixaram traços de sua cultura inscritos em 

objetos concretos, pode ser valorizado, fazendo parte da história. O índio, no referido 

escrito, é valorizado porque seu patrimônio cultural imaterial é tomado como temática 

estritamente relacionada à cultura de Belém. Em toda a extensão de Pará, Capital: 

Belém ocorre igual reconhecimento com as figuras do negro e de outros tipos de 

indivíduos provenientes da mescla dos povos fundadores de Belém como o mulato, o 

mameluco e o caboclo. 

Os textos reunidos por Haroldo Maranhão antes de serem apropriados já 

contribuíam para a socialização e conservação da memória acerca de temáticas 

relacionadas á cidade de Belém. Na obra do escritor paraense, porém, estes textos 

exercem a função de aludir a uma memória causadora da diferença num contexto onde a 

história da cidade é recontada. No âmbito de Pará, Capital: Belém a referência ao 

patrimônio imaterial de etnias não europeias, corrige a história tradicional sobre a 

cidade que, em muitos aspectos, negligenciou culturas fundamentais para a formação da 

cidade. Os textos colhidos que antes ressaltavam o olhar subjetivo de um viajante, de 

um poeta, de um cronista são enquadrados em outra versão sobre a história de Belém, 

que desconstrói o discurso histórico oficial sobre a cidade. Os pontos de vista dos 

autores originais, representados pelas assinaturas conservadas ao fim dos excertos, 

perdem sua hegemonia, pois cada perspectiva é apenas uma entre várias. Isto posto, o 

que obtém destaque são as temáticas que remetem majoritariamente à cultura de cada 

etnia excluída pela História e consequentemente ao seu patrimônio imaterial. 

 

5. Conclusão 

 

A narrativa haroldiana, alicerçada em fragmentos textuais, concede espaço 

aquelas personagens da história de Belém que foram silenciadas e com elas compõem a 

identidade da cidade. O perfil da capital paraense se torna fragmentado e, no entanto, 

paradoxalmente completo, pois incorpora uma parcela esquecida de seus fundadores e 

suas respectivas culturas. A pluralidade identitária evoca a multiplicidade cultural de 

Belém e, por conseguinte, o patrimônio que resulta da diversidade humana. A memória 

presente na escrita de Haroldo Maranhão é sensível por acolher indiscriminadamente 

variados modos de viver em tempos heterogêneos, que vão do século XVII até o século 
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XX. Há, nestas vidas, histórias esquecidas por detrás da História dos vencedores 

oficialmente contada pelos monumentos e livros.  

O que mais se destaca em Pará, Capital: Belém, em seu puzzle narrativo, é o que 

ficou silente nos discursos sobre a cidade de Belém. As imagens das etnias excluídas, 

desvanecidas no discurso histórico oficial, concedem lugar, na obra de Haroldo 

Maranhão, á descrições que as valorizam. O passado é restaurado e à memória é 

atribuído o papel de instituir a diferença, renovando a história belenense. 

No Brasil, ao longo dos anos, a ampliação do conceito de patrimônio cultural, 

que permite o reconhecimento das culturas antes postergadas, vem ocorrendo, mas 

ainda constitui um processo inacabado e longe de englobar todas as expressões culturais 

de todos aqueles que compõem a nação brasileira. A inclusão cultural será mais ampla 

na medida em que houver uma ruptura com as bases ideológicas que influenciam as 

ações preservacionistas do Estado, as quais possuem caráter eurocêntrico, elitista e 

dicotômico, separando cultura erudita de cultura popular, manifestações materiais de 

imateriais.   

A obra de Haroldo Maranhão que reconta a história de Belém não possui a 

exatidão de um registro, de um inventário ou de qualquer outro instrumento oficial de 

preservação do patrimônio. O mais importante, porém, é a sua contribuição para 

ampliação do conceito de patrimônio cultural no que concerne à cidade de Belém, na 

medida em que rompe com princípios de segregação das culturas. Ao abordar os 

costumes e os conhecimentos daqueles que deixaram para a posteridade poucas 

edificações materiais monumentais, Pará, Capital: Belém valoriza e inclui, na formação 

e desenvolvimento de Belém, culturas que foram omitidas, em grande parte e por muito 

tempo, pela História Oficial. 
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