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Essa publicação é um estímulo para o professor explorar, com 
seus alunos, histórias e temas de sua região. Aqui temos tre-
chos de entrevistas que foram realizadas pela equipe do Museu 
da Pessoa ao longo do ano de 2010. Nas entrevistas, você vai 
conhecer 39 histórias de vida de pessoas que vivem e traba-
lham no Pará (Juruti, Óbidos, Alter do Chão e nas regiões do 
entorno) e em Rondônia (Porto Velho, Jaci-Paraná e Mutum-
Paraná.) Com as histórias, saberá de onde as pessoas vieram 
ou se nasceram nessas cidades, o que faziam seus pais, como 
estudaram, brincaram, casaram e aprenderam a trabalhar, seus 
sonhos, alegrias e tristezas. São histórias de pessoas comuns, 
que poderiam ser a sua história ou a do pai e mãe de qualquer 
uma das crianças da sala de aula.

POR QUE LÂMINAS?

O jogo de lâminas justifica-se pelo seu uso variado. Podem ser 
lidas coletivamente, postas em cima de uma mesa para serem 
lidas em grupos de quatro ou cinco alunos, e seu conteúdo pode 
ser discutido ou comparado com outras leituras. Podem ser exi-
bidas como numa exposição, penduradas num varal na sala de 
aula, ou nas paredes da escola. Mas também podem oferecer 
uma leitura mais intimista, para um único leitor. Elas têm um 
formato rico e interessante e você, professor, poderá decidir 
como quer utilizá-las, levando em conta seu modo de trabalhar 
e as características de seu grupo.

O QUE CONTÊM?

Das 11 lâminas, uma é introdutória e apresenta a origem desse 
trabalho, as outras dez são compostas por temas que podem 
servir de ponto de partida para uma atividade ou um projeto de 
estudo na sala de aula.

EXPLORAÇÕES DOS USOS E LEITURAS



Os assuntos abordados são: “Os índios, suas heranças”; “Histó-
rias de uma Juruti do passado”; “Vida no seringal”, “Novas rotas”; 
“Mutum-Paraná e o garimpo”; “Na lida com a juta”; “Histórias do 
comércio”; “Visagens: muitas histórias”; “Uma usina na vizinhan-
ça”; “Crenças e religiões”.

Acompanha as lâminas, um DVD com edições das 39 entrevistas 
realizadas. Esses vídeos podem ser utilizados como fonte com-
plementar. O caderno Edição do Educador traz sugestões de ati-
vidades que podem auxiliar a orientação no estudo dos temas 
abordados e a integração dos conhecimentos do leitor. A íntegra 
das entrevistas está disponível no portal do Museu da Pessoa no 
endereço www.museudapessoa.net/amazonia/

PARA QUEM?

O conteúdo foi produzido para ser distribuído a professores do 
ensino fundamental e médio. As crianças menores, que ainda não 
leem sozinhas podem ter a ajuda do professor. O que importa é 
garantir que os alunos integrem os aprendizados com os livros, os 
textos informativos, o seu entorno, família e sua própria história. 

SOBRE QUEM?

Os temas abordados nas lâminas são apresentados por meio da 
edição de histórias de vida das pessoas entrevistadas no Pará e 
em Rondônia. São pessoas comuns, presentes no cotidiano de 
cada local, podendo ser até da família de algum aluno. São serin-
gueiros e seringueiras, comerciantes, professores, donas de casa, 
pescadores, rezadeiras,   artesãs... 

A ideia de que a História – seja do Brasil, seja de cada lugar abor-
dado – pode ser explorada por meio do conhecimento da história 
de vida de pessoas comuns é um dos objetivos desse trabalho. A 
partir dessa noção, abrem-se novas “janelas” para que os alunos 
se tornem pesquisadores da história de sua comunidade.

Ao entrar em contato com tantas narrativas de vida, o universo do 
aluno se enriquece. Forma-se um caleidoscópio de experiências e 
pode tornar, por meio da emoção e da curiosidade, cada pai, mãe, 
avô e avó numa fonte inesgotável de saber.A escola e o professor 
são, nesse sentido, os “guias” dessa viagem.

COMO UTILIZAR ESSE MATERIAL 

Há dois eixos básicos: de abordagem e de uso das histórias. A 
leitura das lâminas, com o uso do DVD e das demais publicações 
do projeto que estão na internet, pode servir:

1. para estabelecer relações com áreas do conhecimento ou te-
mas transversais, servindo como ponto de partida para pesquisas 
ou sequências de atividades; 

2. como mote para a busca de outras histórias de vida e de rela-
tos dos próprios alunos, conforme o assunto em questão;

3. para ampliar o seu conhecimento e o de seus alunos sobre os 
diferentes assuntos abordados.

 

PESQUISAS A PARTIR DE HISTÓRIAS DE VIDA 

Os temas abordados nas lâminas são assuntos que podem ser 
estudados em sala de aula. Como a história de cada pessoa com-
põe a história individual, local e a história do país; como as pes-
soas se relacionam com o meio ambiente em épocas diversas; as 
transformações sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos; 
as permanências e as mudanças nas manifestações culturais lo-
cais. Com as histórias dos entrevistados organizadas em temas, o 
professor vai, com a ajuda desta publicação e dos materiais com-
plementares, poder decidir como utilizá-las em sala de aula, o que 
pode ser investigado e se transformar em um tema de pesquisa.



Maria Iraildes, ao contar sua história e origem, expõe uma experi-
ência comum a muitas tribos da região, que foram expulsas de suas 
terras, algumas quase completamente dizimadas por exploradores 
que vinham ocupar o lugar com a implantação de seringais e, mais 
adiante, de fazendas de gado. 

Lendo a história de Maria Iraildes, você, professor, poderá pensar 
em algumas perguntas para uma discussão em sua sala de aula. 
Perguntas que revelem o que a história traz de informações sobre 
a condição do índio no norte do país. Sobre a extinção de algumas 
tribos e sobre a relação entre as tribos indígenas e os habitantes 
que chegaram e ocuparam a região. 

OS ÍNDIOS E O NORTE DO BRASIL: 
QUAL A RELAÇÃO DE MUITAS TRIBOS COM OS SERINGALISTAS?

PESQUISE com seus alunos, em livros, enciclopédias, consulta à in-
ternet e jornais da escola ou biblioteca da cidade, quais as tribos 
indígenas que habitavam a região dos seringais. Quais foram as 
condições do início da implantação de seringais na região? Como 
foi feito o contato com os índios, que viam suas terras sendo inva-
didas? Esse contato já havia acontecido antes do ciclo da borracha?  
Com quem os que chegaram aprenderam a extração das seringuei-
ras? Será que os índios já utilizavam essa planta? Como? Quais 
eram os objetivos do governo com a extração da borracha? Veja se 
vocês têm mais questões para serem pesquisadas. A partir dessa 
breve pesquisa, terão algo sobre a história dessa complexa relação 
entre os seringalistas e os índios. 

Como forma de sistematizar o resultado do trabalho/pesquisa, o gru-
po pode elaborar um quadro com as informações levantadas e orga-
nizadas a partir de temas como: implantação dos seringais; contato 

OS ÍNDIOS, SUAS HERANÇAS dos brancos com os índios; extração da borracha pelos brancos; 
interesse e utilização da planta pelos índios, brancos e governo.

Sobre esses temas também vale ler no portal do Museu da Pessoa 
www.museudapessoa.net, as entrevistas:
Vei – Tchá Uvanhaccü Tëiê 
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11107
Jorge Kaingangue Garcia
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11111

LEIA COM OS ALUNOS OS TEXTOS ABAIXO

Subindo os rios, a empresa seringalista dizimava ou subjugava os 
índios em seu caminho. Dizimava, quando era preciso ampliar a 
produção de borracha dos seringais nativos. Subjugava, quando 
os preços da borracha despencaram no mercado internacional, e a 
empresa seringalista precisou produzir alimentos (que antes eram 
importados) usando a mão de obra indígena. Os índios agriculto-
res iriam abastecer os seringais de cereais, caça e peixe. Matá-los, 
neste novo quadro, dava prejuízo. É graças à queda do preço da 
borracha no mercado internacional que vários grupos indígenas da 
Amazônia ocidental sobreviveram.

(do site www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br, ”Onde e como vivem os Índios isola-
dos”, por José Carlos dos Reis Meirelles)

Em entrevista ao jornal Folha da Manhã, o antropólogo Orlando 
Villas Bôas, ao falar sobre conflitos entre brancos seringalistas e 
índios na região do Xingu, traz outras motivações: 

“O choque entre caiapós e seringueiros é um problema velho, cria-
do pela invasão dia a dia maior do branco em território habitado 
pelo índio. A região dos caiapós abrange uma área que compreende 
Conceição do Araguaia, o Salto Divisor do Xingu, atravessa o rio, 
alcança o Iriri e vai até o meio do curso do rio Chamachim; o limite 
sul atinge a cachoeira de Von Martius. Essa zona vastíssima é rica 
em borracha e castanha. Ora, com a melhoria dos preços no mer-
cado da borracha, intensifica-se naturalmente a procura do produ-
to, e essa procura significa invasão de território índio. A invasão 
em si não teria importância se o branco não fosse um concorrente 
formidável naquilo que constitui a alimentação do silvícola. Munidos 
de rifles automáticos, os brancos fazem escassear a caça que os 



habitantes da selva só conseguem com suas flechas e bordunas, 
após dias, às vezes, de esgotante perseguição. Dois interesses se 
chocam, então: o do índio, querendo manter sua reserva alimen-
tar, e o do branco, desejoso de ampliar o campo de exploração da 
borracha.”

Fonte: “Deve vir da civilização, não do índio, a solução para as lutas nos seringais”. 

Matéria publicada na Folha da Manhã, em 3 de agosto de 1951. 

PARA DEBATER

Com a sistematização da pesquisa inicial e a leitura dos dois tex-
tos acima, proponha um debate ao grupo, começando com as 
seguintes questões:

• Quais foram os elementos de disputa entre brancos e índios, no 
período do ciclo da borracha? 

• Quais tribos existem ou existiram na região em que moram? 
Como foi a chegada dos brancos da região? O que eles estavam 
procurando? Como foram os contatos?

• Os antigos moradores conviveram com índios na infância? Como 
era a convivência? Quais diferenças eles encontram nos dois tipos 
de ocupação? Por que são diferentes? O que cada sociedade va-
loriza?

PARA SABER MAIS

Em consulta à biblioteca, internet ou jornais locais, pesquisem se 
houve o mesmo problema na região. 

SITES
www.funai.gov.br 
www.bibliotecadafloresta.ac.gov.br 
www.almanaque.folha.uol.com.br
(banco de dados da Folha de S.Paulo)

DICAS DE LEITURA

Procure pelo livro Histórias de Índios, escrito por Daniel Mundu-
ruku e publicado pela Companhia das Letrinhas. Nesse livro, o 
autor conta algumas histórias de sua infância na tribo Munduruku. 
Ao final do livro, ele apresenta um breve panorama da situação do 
índio no Brasil. Para os professores e alunos mais velhos, o livro O 
Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, pela Companhia das Letras, e O 
Processo Civilizatório também são ótimas referências.

O município de Juruti, que nasceu de uma aldeia indígena da tribo 
Munduruku, no século 19, passa por mudanças importantes desde 
a chegada da Alcoa para a exploração da bauxita. De uma cidade 
pequena, com população girando em torno de 35 mil pessoas, sen-
do que boa parte ainda vive em área rural, Juruti viu sua população 
crescer rapidamente. Houve também um acréscimo das atividades 
comerciais e muitos receios quanto ao que aconteceria com a po-
pulação, com a paisagem de Juruti e com seus recursos naturais. 
Esse é um problema comum em muitas das regiões da Amazônia, 
que costuma ser palco de ações desenvolvimentistas do governo e 
de empresas privadas.

PARA PESQUISAR: busquem em livros, enciclopédias, se há outros 
casos como o de Juruti em sua região. Quais transformações 
trouxeram às suas casas, famílias? E na cidade, o que vocês vêm 
no dia a dia? Peça aos alunos que perguntem aos pais, avós e 
conhecidos.

HISTÓRIAS DE UMA JURUTI DO PASSADO



Uma pesquisa feita para a Alcoa revela os maiores receios da po-
pulação de Juruti frente à rápida mudança: aumento da violência, 
perda das tradições e de valores, piora das condições do sistema de 
saúde e do saneamento básico e degradação ambiental.  

Acesse o blog http://memoriasderua.wordpress.com/: nele, você 
saberá detalhes sobre o crescimento de Juruti, algo sobre a sua 
população e o que tem sido feito para amenizar as consequências 
negativas do crescimento. Consulte também o material disponibilizado 
pela Alcoa – http://www.alcoa.com/brazil/pt/juruti_info_page/
Juruti_port.pdf – sobre o impacto de suas atividades na cidade e 
sobre o que tem sido feito de forma a cuidar desse impacto. 

A Fundação Getúlio Vargas também fez uma pesquisa e construiu 
indicadores sociais, econômicos e ambientais da região – www.
indicadoresjuruti.com.br.

Sobre as transformações do progresso, vocês podem ler outros 
depoimentos no portal www.museudapessoa.net. Indicamos:

Dereck Luan Viana de Vasconcelos
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11244

Maria do Socorro Dias Santos (Dona Pequenita)
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=10989

ATIVIDADES

A partir da pesquisa que fez com os alunos, faça um quadro na 
sala de aula contendo os prós e os contras da forma como se deu 
o desenvolvimento da cidade, os receios dos moradores. Com esse 
material, alunos e professores podem fazer um levantamento de 
ideias do que pode ser feito na cidade para equilibrar os impactos do 
desenvolvimento na cidade, considerando as características culturais 
e históricas da região. O grupo pode preparar um documento com 
o registro das pesquisas que foram feitas, com fotos e trechos das 
falas dos moradores, o registro dos debates com as conclusões e 
sugestões e encaminhar para o prefeito da cidade.

O indígena Ailton Krenak e o jurista Dalmo Dallari também falaram da 
história de um outro tempo que vai se confrontando com o novo, no 
caso específico, índios. Veja as suas entrevistas no portal do Museu 
da Pessoa www.museudapessoa.net, nos endereços abaixo:

Ailton Krenak
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11209

Dalmo Dallari
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/depoi-
mentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11837

CONSEQUÊNCIAS POSITIVAS E NEGATIVAS DO PROGRESSO

Sebastiana – a Sabazinha – e Maria Elba apontam diferentes aspec-
tos das transformações de Juruti ao longo de muitos anos. A vida 
dessas duas pessoas mudou com a chegada da exploradora de bau-
xita. Asfalto, muitos carros, mais pessoas, comércio, vida noturna.

PARA REFLETIR: o progresso não se faz sozinho. São as pessoas 
que promovem o desenvolvimento de um lugar, levam empresas, 
comércio, migram para outras cidades. Apontando para a questão 
“dupla face” do processo de transformação, discuta, a partir dos 
depoimentos de Sabazinha e Maria Elba, as diferentes consequências 
do crescimento de uma cidade. Se você estiver em Juruti, promova 
debates entre os alunos para que exponham suas opiniões, elabore 
com eles breves perguntas para fazerem em casa e na comunidade. 
No www.museudapessoa.net/amazonia/ vocês também vão 
encontrar, no depoimento de Maria de Lourdes Pimentel Sampaio, 
aspectos que encontramos na região de Juruti, com uma narrativa 
bem interessante.



VIDA NO SERINGAL

Seringais e extração de borracha são marcas importantes da re-
gião amazônica e foram extremamente importantes para a eco-
nomia brasileira entre os anos de 1879 e 1912, período conhecido 
como o primeiro ciclo da borracha. Nessa época, muitas pes-
soas migraram para a região amazônica em busca de fortuna com 
os negócios da borracha. Foi um período de riqueza e de grandes 
transformações culturais e sociais na região, principalmente para 
as cidades de Manaus e Belém. No entanto, com a forte concorrên-
cia do látex da Malásia, que era produzido em maior quantidade e 
a preços mais baixos, o comércio da borracha brasileira entra em 
crise, causando sérios problemas para a região (seringalistas sem 
trabalho ocupando as periferias das grandes cidades, por exem-
plo). Durante a Segunda Guerra Mundial, o norte do Brasil ainda 
reviveu um pouco de sua fase áurea, caracterizando um segundo 
ciclo da borracha. 

SERINGUEIROS E NOVAS ALTERNATIVAS DE VIDA

A lâmina que traz o tema “Vida no seringal” apresenta as histórias 
de Dona Bebé, Rosa e Theodora, mulheres que viveram em serin-
gais desde a infância. As três falam de uma vida um tanto isolada, 
restrita ao cotidiano do seringal, sem escola, e do trabalho. 

Será que o fato de viverem isolados era um problema? Por quê? 
Os índios também vivem isolados? É a mesma coisa? Se é diferen-
te, onde está a diferença? Será que a diferença está em como se 
organiza o trabalho? Sobre este tema, leia o trecho abaixo:

“Ninguém mais aceita a continuação do sistema escravizante dos 
velhos seringais, comandados a distância por seringalistas escor-
chantes e desumanos. Para criar um novo perfil para os seringais, 
no ensejo do estabelecimento das reservas extrativistas, há que 
se estudar mudanças que atendam às aspirações dos seringueiros, 
importando numa atmosfera comunitária dotada de organização 
própria, espírito cooperativo, direito de ir e vir, poder aquisitivo, 
implementos básicos da civilização ocidental: escolas, postos de 
saúde, creches, espaços de lazer e, sobretudo, direitos de opção 
em termos de permanecer ou se desligar.”

Fonte: extraído do texto “Proteção ecológica e desenvolvimento com o máximo da 
floresta em pé”, publicado no livro Amazônia: do Discurso à Práxis, de Aziz Nacib 

Ab’Sáber, Editora Edusp.   

 

PARA DEBATER: o trecho acima expõe as dificuldades da vida nos 
seringais. Peça para os alunos lerem os trechos dos depoimentos 
das três mulheres seringueiras e depois promova uma conversa 
em sala de aula sobre de que maneira a vida de Bebé, Rosa e 
Theodora está expressa nesse texto do geógrafo. 

PARA PESQUISAR: com o debate, o grupo pode levantar outras 
questões. Você pode propor uma pesquisa aos alunos para 
buscarem respostas às suas dúvidas, entrevistando pessoas da 
comunidade que vocês sabem que viveram nos seringais ou são 
de famílias que trabalharam nessa cultura. Houve mudanças em 
relação ao que nos contam Rosa, Dona Bebé e Theodora? Quais? 
O que ainda é preciso ser feito para melhorar a condição de vida 
dos seringueiros e suas famílias? 

PARA SABER MAIS: Chico Mendes – Crime e Castigo, de Zuenir 
Ventura, pela Companhia das Letras. Nesse relato jornalístico-
literário, Zuenir Ventura reconstrói as motivações e como se 
deu o assassinato desse importante líder nacional e os avanços 
em relação aos direitos, condições de vida dos seringueiros e 
preservação da Floresta Amazônica. Para os alunos que não leem, 
selecione alguns trechos do livro e conte para eles. 



NOVAS ROTAS 

A lâmina “Novas rotas” traz duas histórias que expressam muito 
bem por que os trabalhadores eram atraídos para a região Norte 
durante o ciclo da borracha. Seringalistas e seringueiros vinham 
atrás de uma vida melhor e, principalmente, de um possível enri-
quecimento, O primeiro ciclo da borracha, além de fazer crescer a 
população e as cidades da região, também criou novas rotas. Era 
preciso pensar em alternativas para o escoamento da produção de 
borracha em território boliviano e brasileiro, já que a via fluvial 
oferecia muitos obstáculos. Concebeu-se, então, no início do século 
20, uma grande estrada de ferro: a Madeira-Mamoré, que percor-
ria, ao seu final, 366 km. A construção da ferrovia enfrentou mui-
tas dificuldades, tendo passado pelas mãos de diferentes empresas 
estrangeiras. Os obstáculos eram principalmente a dificuldade em 
atravessar a mata, os acidentes, as doenças e a falta de recursos 
básicos de saúde. Estima-se que tenham morrido cerca de 6 mil 
operários. Mas a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré atraía sonhado-
res e significava esperança. Tal como nos contou Francisco Batista 
Vansiler, que acabou trabalhando no garimpo, outra atividade que 
atraiu muita gente para a região.  

Muitas pessoas que vieram em busca de fortuna não fincaram os 
pés na Amazônia. Voltaram para seu lugar de origem, foram para 
outras localidades. Outros ficaram. A migração é também uma mar-
ca da região.

Rodas de perguntas:  organize uma roda com os alunos para levantar 
algumas questões que eles possam ter sobre o movimento migra-
tório da região. Podem ser feitas algumas leituras de trechos das 
histórias do livro e do site Transformações Amazônicas ou verem 
as entrevistas do DVD, para aproximar o grupo do tema e então 
fazerem as perguntas. 

Para preparar a roda:  faça um levantamento com seu grupo de alunos 
para ver se têm migrantes na família, pedindo que procurem saber 
e trazer para a classe informações sobre a origem deles e os mo-
tivos da migração.  Algumas sugestões de questões para construir 
o roteiro de perguntas: Quem nasceu no lugar? Quem não nasceu, 
nasceu onde? Por que veio para aquela região? O que motivou? 
Quando veio, como veio? (de barco, de trem, de ônibus?)

Proponha uma ampliação dessa pesquisa sobre o lugar para sabe-
rem se houve ou ainda há um número grande de pessoas que vie-
ram – ou vêm – para a região. Quais os migrantes? Como era o país 
ou cidade/Estado de origem? Por que migraram? O que esperavam? 
Atraídas por algum tipo de atividade? Conhecer essas histórias pode 
fazer com que seus alunos conheçam melhor a história de sua pró-
pria cidade. Possivelmente vão encontrar pessoas que utilizaram 
a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Essa obra, por si só, já é um 
ótimo objeto de pesquisa.

PARA SABER MAIS: consulte o site da Estrada de Ferro Madeira-Ma-
moré, no endereço http://www.efmm.net. Nele, você poderá pes-
quisar sobre curiosidades e histórias da ferrovia do diabo. Por que 
será que ela tem esse nome? Instigue seus alunos a saberem mais 
e, para aqueles que moram na região, é bastante interessante visi-
tar o local. Em 2005, a Globo passou a minissérie “Mad Maria”, ba-
seada em livro de Márcio de Souza sobre a construção da ferrovia. 
Você pode solicitar uma cópia para a Globofilmes e selecionar tre-
chos da minissérie para discutir aspectos da construção da estrada 
e do período histórico.

Se você e os alunos fizerem uma pesquisa sobre a construção da 
Rodovia Belém-Brasília, vão ver que, em afã parecido de desenvol-
vimento, ela também atraiu trabalhadores em busca de uma vida 
melhor. No livro Transformações Amazônicas, que você encontra 
em pdf no www.museudapessoa.net/amazonia/ vocês vão encon-
trar, nos depoimentos de Maria Iraildes e Odilson, histórias de quem 
vai deixar a cidade.

Você também pode propor que escrevam um texto em que eles di-
gam, se fossem migrar, para onde iriam? Por quê? Ou por que não 
migrariam? O que não gostariam de deixar?

PARA COMPARTILHAR: monte um mural na sala de aula com as histó-
rias colhidas. Procure focar na razão que motivou a migração. Peça 
para os alunos confeccionarem cartazes, com trechos de falas dos 
entrevistados. Se os alunos tiverem imagens (fotos, documentos), 
peça autorização para anexá-los ao mural. Eles também podem ima-
ginar e desenhar as cenas e os lugares das histórias que ouviram.

Ao final dessa atividade, pode ser montada uma exposição na escola 
sobre uma parte da história da cidade, que está sendo feita a todo 
momento, por gente local e por quem veio de fora. Vocês podem 
organizar painéis com histórias e lugares de antigamente e dos dias 
atuais. Na exposição, podem deixar um caderno para que os visitan-
tes também se manifestem contando histórias de migração. 



MUTUM E O GARIMPO

Antes de adentrar em Mutum-Paraná e explorar como aconteceu 
a atividade mineradora nessa localidade, é preciso lembrar aos 
alunos que o extrativismo mineral é bastante presente na 
região amazônica desde a década de 70. Ouro, bauxita, 
diamante, ferro, zinco, alumínio estão presentes no solo amazônico. 
A exploração desses minérios não acontece de forma homogênea, 
pois o Brasil não tem uma política muito clara que regule a 
exploração de minérios. 

Tanto no depoimento de Seu Belisca quanto no de Rubim, 
conhecemos um pouco de como era organizada a exploração do 
ouro na região. A atividade garimpeira na região normalmente 
envolve um desejo de mudança de vida, de ascensão econômica. 
No entanto, muitas vezes não é isso o que ocorre. O que vemos é 
que essa atividade está muito mais ligada à sobrevivência do que 
ao enriquecimento e à melhoria de vida. Essas são características 
comuns a grande parte da atividade garimpeira da região. Em que 
trechos dos depoimentos de Belisca e Rubim podemos detectar 
esses cenários? 

PARA REFLETIR: Rubim Luis fala de algo muito comum em garimpos 
– a violência. Por que será que no garimpo há tanta violência? 
Tantas brigas? Será que a violência está relacionada à vontade 
de enriquecer rapidamente? Será que todo o garimpo é assim? 
Pesquise conflitos relacionados à atividade garimpeira. Levante 
esses temas com seus alunos e veja quais são as hipóteses.

Para conhecer outras histórias no garimpo: observe com seus alunos 
que, por meio do discurso de moradores, nós temos acesso não 
apenas à história local, mas também à realidade do garimpo em 
Mutum. Além das entrevistas de Rubim e Belisca, alunos e professor 
podem consultar as histórias de pessoas de Jaci-Paraná no livro 
Transformações Amazônicas, no site www.museudapessoa.net/
amazonia/ e no DVD. Podem prestar atenção às atividades que 
se desenvolvem junto ao garimpo, aos problemas da violência. 
Conversem sobre quais outros problemas vocês imaginam ou 
conhecem. Por que eles acontecem? 

NA LIDA COM A JUTA

Não sei se é verdade, mas falaram que as primeiras se-
mentes vieram no cabelo de um japonês, porque era 
proibido trazer para o Brasil a semente de juta. Acho que 
naquele tempo não existia tanto federal para fiscalizar, 
então ele colocou no cabelo e veio embora pro Brasil.

Depoimento de Manoel de Souza Lima, o Seu Maravilha



A história da juta na região amazônica está ligada à imigração 
japonesa. Mito ou não, vindas em um cabelo de japonês ou tra-
zidas de outra maneira, o fato é que a juta encontrou, nas terras 
brasileiras, um local apropriado ao seu cultivo. E veio trazida por 
japoneses, como atesta esse trecho do livro A Imigração Japone-
sa na Amazônia – Sua Contribuição ao Desenvolvimento Agrícola, 
de Alfredo Homma, Embrapa, 2008 (citado no site www.historia.
abril.com.br). Vamos ler um trecho do livro sobre o assunto:  

Koutakuseis – Os guerreiros da juta

Um grupo de jovens e obstinados imigrantes japoneses enfrentou 
uma odisseia em plena floresta amazônica, nas décadas de 30 e 
40, para introduzir a cultura da fibra no Brasil

Parintins, Amazonas. O ar úmido e quente e as nuvens de mos-
quitos não colaboravam com a missão de Tsukasa Uyetsuka. Pelo 
contrário: aumentavam o desafio de recuperar o desgastado âni-
mo dos colonos. Ele atravessara oceanos em uma viagem de 60 
dias apenas para isso: lembrar aos imigrantes, muito jovens, que 
tinham feito um juramento de não deixar a Amazônia. Ao fim de 
seu discurso, contudo, não estava certo de que seu projeto de 
construir ali uma comunidade japonesa teria sucesso. Os rapazes 
pareciam desesperados, loucos para voltar ao Japão. Até que um 
deles, Riota Oyama, aproximou-se e mostrou, triunfante, algumas 
sementes de juta. Os grãos, colhidos da primeira planta a atingir, 
enfim, o tamanho adequado para a produção comercial, eram o 
estímulo que faltava. Esse pequeno tesouro de Oyama foi respon-
sável por colocar o Brasil entre os primeiros produtores mundiais 
de juta e por fazer avançar os planos de Tsukasa Uyetsuka.

PARA PESQUISAR: a partir do depoimento do Seu Maravilha, pro-
ponha um breve estudo sobre a imigração japonesa na Amazônia 
para investigar em que momento se deu essa imigração. Por que 
os japoneses vieram para cá? A cultura japonesa imiscuiu-se na 
brasileira? De que maneira? Que traços da cultura japonesa vocês 
percebem em sua cidade? 

Após a leitura do depoimento do Sr. Maravilha, convide o seu gru-
po para fazer uma investigação sobre o desenvolvimento da pro-
dução da juta na Amazônia, sobre o seu período de apogeu e 
queda e sobre o crescimento das cidades por conta dessa econo-
mia ligada à juta. O depoimento do rei da juta, Raimundo Tavares 
Printes que você pode ver na íntegra no site do Museu da Pessoa 
www.museudapessoa.net/amazonia/pdf do livro Transformações 
Amazônicas e no DVD, também fala sobre esse período.  

A cidade parece acelerada, com seus barcos, comércio em 
transformação, ruas movimentadas, muita gente nova, 
obras e reformas. A chegada da empresa trouxe mais 
dinheiro e, com isso, o comércio se fortaleceu e oportu-
nidades apareceram. Porém, surgiram também proble-
mas com segurança, os preços aumentaram e cresceu a 
preocupação com a proteção das matas e dos rios.

Fonte: extraído do site www.indicadoresjuruti.com.br

Maria de Lourdes fala, no trecho de seu depoimento, so-
bre o crescimento de seu comércio em Juruti, promovido 
em grande parte pelo “pessoal que vinha em busca do 
ouro”. No texto acima, o que está em foco é a chegada 
da Alcoa a Juruti e todo o desenvolvimento que ela pro-
vocou no comércio. Mas há também outro lado da moe-
da. Além da Maria de Lourdes, Pedro Marturano e Pedro 
Lima Silveira têm suas opiniões. Converse com seus alu-
nos e veja com eles o que, na opinião deles, podemos 
considerar como esse “outro lado da moeda”. 

HISTÓRIAS DO COMÉRCIO



PARA REFLETIR: muitas causas aparentemente naturais de 
tragédias em cidades são, na verdade, fruto de explora-
ções humanas, de crescimento acelerado e mal planejado 
de cidades, de mau uso e exploração exagerada de recur-
sos naturais. 

ATIVIDADES: a partir da questão “As cidades e suas tra-
gédias. Causas naturais?”, elabore uma pequena sequên-
cia de atividades para estudar fenômenos semelhantes ao 
de terras caídas. Você pode perguntar aos alunos o que 
conhecem sobre esse fenômeno e o que mais gostariam 
de saber. Será que sabem a que se atribui suas causas? 
Quando aconteceu pela primeira vez? O que aconteceu 
com a população? Que outros fenômenos podem ser ob-
servados na região? 

O grupo pode ser dividido em dois subgrupos. Um deles 
pesquisa nos livros da biblioteca, nos jornais locais e na 
internet. O outro pode sair para perguntar a outras pes-
soas o que sabem e o que gostariam de saber.  Também 
podem convidar algum estudioso do fenômeno que more 
na cidade para ser entrevistado pelo grupo. As perguntas 
podem ser as mesmas que a população e os alunos fize-
ram. Ao final, os subgrupos podem organizar as informa-
ções que conseguiram em um texto com imagens, falas 
das pessoas que sofreram com o fenômeno e as informa-
ções coletadas. Podem criar uma forma interessante para 
apresentar para os alunos e professores da escola. Talvez 
uma exposição na feira de ciências ou um seminário em 
que alunos, professores, especialistas e moradores pos-
sam falar. O texto e os materiais coletados e produzidos 
podem ser guardados na biblioteca da escola.

VISAGENS: MUITAS HISTÓRIAS

As duas narrativas aí presentes começam falando sobre o medo. 
Tanto Bertino quanto Pedro Santarém falam sobre a influência 
do medo na criação das visagens (espíritos, assombrações, 
fantasmas). Observe com seus alunos, no entanto, que Bertino 
parece estar mais convicto de que o medo, aliado aos sons da 
natureza, pode ativar nossos próprios fantasmas, fazendo-nos ver 
coisas. Já Pedro Santarém acredita nas visagens, mesmo sabendo 
que o medo tem o seu quinhão nessa história.

E seus alunos? Acreditam em visagens? Já viram? Conhecem 
histórias de fantasmas, espíritos, assombrações? Faça uma roda 
de conversa sobre o tema, com essas e outras perguntas que 
tenha em mente.

Em seguida, lembre com o grupo de alunos algumas histórias e 
lendas tradicionais. Em nossa cultura popular, há muitos exemplos 
de histórias assustadoras, que tratam de visagens, espíritos. Será 
que seus alunos já ouviram falar, por exemplo, do “Barba Ruiva”, 
de “Cobra Norato” e da “Lenda da Sapucaia Rosa”? São todas 
histórias da região Norte, bem como os livros do Yaguarê Yamã 
e o seu depoimento, que pode ser acessado no site do Museu 
da Pessoa: www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/
depoimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=11095 



DICA DE LEITURA: Lendas Brasileiras, de Câmara Cascudo, com 
ilustrações de Poty, da Ediouro. 

DICA DE ATIVIDADES: comece fazendo uma pesquisa sobre essas 
histórias. Depois da leitura da lâmina “Visagens: muitas histórias”, 
leia para os mais novos ou peça que os alunos leiam contos ou 
lendas dos autores acima ou outros que tenha pesquisado ou eles 
conheçam. Você também pode fazer uma roda de conversa em 
que cada um pode contar sua história, vivida ou lida, sobre medos 
da floresta.

Organize um projeto de pesquisa com seus alunos para levantar 
as histórias fantásticas da região. Os alunos podem se juntar em 
grupos para fazer entrevistas com os habitantes do local em busca 
de novas histórias. A sugestão é que comecem com suas famílias: 
mães, pais, avôs e avós. Depois podem procurar as pessoas mais 
velhas e perguntar quais histórias elas conhecem. É importante 
que os alunos organizem um roteiro de pesquisa e também do que 
querem perguntar. Algumas dicas:
• Cada grupo define quem serão as pessoas para quem irão perguntar sobre 
histórias de fantasmas.
• O grupo faz um roteiro de perguntas. Algumas sugestões: que histórias você 
conhece? Quem contou essa história para você? Quando e por que contou?
• O grupo escuta a história, se junta, reconta, escreve e desenha a história.
• O grupo junta as histórias por afinidade (histórias de fantasma, de mortos 
vivos, de bichos da floresta etc.).

• O grupo desenha as histórias e organiza uma pequena exposição em sala.

Você pode fazer um projeto com os alunos para, no fim do ano, 
apresentar para a escola as pesquisas e leituras que fizeram de 
forma lúdica e artística. Podem fazer um teatro, fazer uma história 
em quadrinhos ou também produzir e expor desenhos de visagens 
e medos dos alunos. 

Você também poderá propor que se organize uma “pequena 
antologia de contos de arrepiar”, com as histórias de medo e de 
visagens preferidas do grupo. Pesquisem na biblioteca da escola ou 
da cidade antologias para se inspirarem e produzirem um material 
bom, bonito e interessante.

PARA SABER MAIS E CONHECER OUTRAS HISTÓRIAS: Literatura Oral 
para a Infância e para a Juventude: Lendas, Contos e Fábulas 
Populares no Brasil, de Henriqueta Lisboa, pela Editora Peirópolis. 
Também vale pesquisar na internet ou nas bibliotecas locais livros 
de Daniel Muduruku e de Yaguarê Yamã. 

UMA USINA NA VIZINHANÇA

Nesta lâmina, os depoimentos de Maria Ninita e Bela Barreto tra-
zem aspectos ligados aos impactos que a construção das usinas 
do rio Madeira pode ter sobre a vida das pessoas que moram na 
região. As duas mulheres são de Jaci-Paraná, localidade que será 
diretamente afetada pela construção das usinas de Santo Antônio 
e Jirau. Além do impacto ambiental, há que se considerar o impac-
to na vida das pessoas. 

PARA PESQUISAR: analisando os depoimentos de Maria Ninita e Bela, 
proponha aos alunos que procurem se informar para que são feitas 
essas usinas, por que na região Norte, que regiões vão abastecer 
de luz, quantas pessoas já perderam suas casas, para onde vão, 
quais outras usinas já estão planejadas. Não se esqueça de ver 
que outras questões gostariam de esclarecer. As fontes podem 
ser livros da biblioteca, jornais, profissionais que trabalham nas 
usinas, moradores. Também podem pesquisar a experiência da 
Usina de Sobradinho (BA). Combinem a forma que vão organizar 
as informações coletadas. Elas poderão ser expostas em um mural 
na porta da sala da aula.  

PARA AMPLIAR O DEBATE: promova um debate em sala de aula, 
criando um grupo contra e outro a favor da construção da usina, 
considerando a forma como ela afetará a vida das pessoas do seu 
entorno. Para ampliar esse debate, os alunos mais velhos podem 
organizar pequenos grupos de conversa com professores, alunos 
e pais. Não se esqueçam que, se convidarem outras pessoas, 
precisam pensar uma forma de apresentar as informações que o 
grupo já levantou, o histórico da pesquisa para sensibilizá-los e 
ajudar a focar a questão que se quer discutir. 



CRENÇAS E RELIGIÕES  

As duas histórias presentes nessa lâmina trazem uma questão 
importante para a religiosidade brasileira que, de certa maneira, 
é a sua marca desde tempos passados. A primeira delas é o 
sincretismo religioso. 

Em uma breve pesquisa na enciclopédia virtual Wikipédia, 
encontramos a seguinte definição para o sincretismo religioso no 
Brasil:

“É um fenômeno bastante comum, mas é especialmente relevante 
na Bahia, onde buscou-se adaptar, nas crenças de religiões 
tradicionais africanas, os rituais da fé católica, religião predominante 
no Brasil. O estudioso e escritor Reginaldo Prandi afirmou: “Para 
se viver no Brasil, mesmo sendo escravo, e principalmente depois, 
sendo negro livre, era indispensável, antes de mais nada, ser 
católico. Por isso, os negros no Brasil, que cultuavam as religiões 
africanas dos orixás, voduns e inquices, se diziam católicos e se 
comportavam como tais. Além dos rituais de seus ancestrais, 
frequentavam também os ritos católicos. Continuaram sendo e se 
dizendo católicos, mesmo com o advento da República, quando o 
catolicismo perdeu a condição de religião oficial.”

No caso da Amazônia, houve um sincretismo com algumas crenças 
indígenas. Além disso, houve também a procura de catequizar os 
índios, o que garantia a eles outros modos de participação na 
sociedade branca, mas também – e talvez esse fosse o motivo 
principal – uma dominação do homem branco em relação ao 
indígena. A aproximação pela catequização, no entanto, também 
traz influências da cultura e crenças indígenas em relação os 
brancos. Na história de Domingas, por exemplo, podemos perceber 
uma semelhança de sua profissão, rezadeira, com o pajé da tribo 
indígena, que é o líder espiritual e curandeiro indígena. Na história 
de Zanira, por outro lado, vemos claramente esse outro aspecto, 
o da catequização. 

PARA PESQUISAR: Investigue com os seus alunos como essas 
marcas, que afinal são marcas da cultura religiosa amazônica, 
convivem em sua cidade. Você pode investigar rituais, festas 
religiosas, cantos. Façam uma pesquisa do que podem encontrar 
como práticas religiosas do lugar. Converse com eles sobre o que 
é prática religiosa e onde elas acontecem (na igreja, em casa, 
nas festas). Depois, eles podem se organizar em grupos e fazer 
uma pesquisa de campo. A sugestão é que comecem em suas 
próprias casas e famílias. Podem organizar um roteiro de visitas e 
perguntas.

Roteiro de visitas: onde ir (eles listam os lugares que creem são 
lugares onde acontecem práticas religiosas).

Com quem conversar em cada lugar:  no lugar, entrevistam uma pessoa 
que pode ser o padre, o pastor, a rezadeira e outros personagens 
responsáveis por essas práticas. Perguntam também em suas 
casas para os pais: qual a religião em que nasceu, o que faziam os 
pais e os avós (iam à igreja, batismos, rezas e outras práticas?).

Tragam as respostas para uma conversa em sala de aula.

Nessas conversas, vale também anotar em colunas com: tipo de 
religião; diferença entre as práticas; como elas nasceram; quais 
as principais diferenças. 

A partir daí, pensar, com os alunos, o que pode ser realizado a 
partir das informações coletadas: uma poesia, uma história, uma 
exposição, um teatro etc. Também podem criar um pequeno 
“Manual da religiosidade em... (nome de sua cidade)” procurando 
frisar as curiosidades do sincretismo religioso. 



PARA PESQUISAR

Todas as pessoas entrevistadas contaram histórias dos pais, da 
família, de como nasceram, brincaram, trabalharam, casaram. No 
conjunto, abordaram temas como família, migração, brincadeiras 
de infância, trabalho nos seringais, na juta, no garimpo, além de 
inúmeras experiências com caça, pesca, plantação de mandioca. 
Contaram também da escola, dos saberes que aprenderam ou 
herdaram. Contaram seus sonhos, seus casamentos, suas dores e 
seus desejos.

A íntegra de cada entrevista pode ser acessada na internet pelo 
site www.museudapessoa.net/amazônia.Você também pode aces-
sar o texto de cada entrevista, digitando os endereços abaixo:

HISTÓRIAS DO PARÁ

Antônio Raimundo de Souza Printes, comerciante: a juta foi 
o grande produto de Juruti por muito tempo. Todos viviam dela. 
Nessa época, Raimundo era conhecido como o “rei da juta”.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17921

Bertino Gomes da Cruz, pecuarista: visagens, mitos, lendas... 
assim como outras regiões do país, o Norte também tem os seus 
fantasmas. Bertino conta sobre alguns deles.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17926 

Domingas Coimbra de Souza, rezadeira: na falta de assistência 
médica e para ajudar o povo, muitas mulheres se tornaram famo-
sas parteiras e rezadeiras. Domingas é uma delas.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17923

Maria Sebastiana Alzier Marialva, costureira de Juruti: há mui-
tos anos na cidade, conhece bem algumas das lendas da região e 
histórias de visagens.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18088 

Maria Elba de Souza Silva, comerciante:  famosa por seu taca-
cá, viveu em uma época em que Juruti era uma cidade bastante 
diferente, antes da chegada da extração da bauxita e da crescente 
urbanização.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17924 

Manoel de Souza Lima, Seu Maravilha, trabalhador rural: 
quando a cidade de Juruti vivia da juta, Manoel era um dos pro-
dutores mais ativos. Conhece tanto as técnicas de plantio como a 
história da chegada das primeiras sementes ao Brasil.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17922

Maria de Lourdes Pimentel Sampaio, hoteleira: antes de ter o 
seu hotel à beira do rio Amazonas, Maria de Lourdes já teve outro 
estabelecimento que ruiu com o fenômeno das terras caídas. 
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17919

Pedro Santarém Marturano, pescador: Pedro não só ouviu falar 
de muitas histórias de visagens como presenciou muitas delas e 
as conta como ninguém.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=17925

Zanira Torres dos Santos, trabalhadora rural: mais do que di-
fundir a fé católica, algumas freiras missionárias transformaram a 
vida de muitas pessoas na cidade de Juruti e arredores, promoven-
do campanhas da fraternidade e novas propostas de educação.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18090



HISTÓRIAS DE RONDÔNIA

Belísia Barreto Morey, Dona Bela, seringueira: somente as 
pessoas que tiveram que abandonar as suas casas por causa da 
construção da hidrelétrica de Jirau, como Bela, podem contar so-
bre as perdas que sofreram. 
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18103 

Francisco Batista Vansiler, garimpeiro: trabalhou na juta, de-
pois foi regatão e, quando percebeu que o dinheiro que ganhava 
nessas atividades não dava para bancar seus sonhos mais sim-
ples, resolveu viver do garimpo.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18105

Joaquim Gonçalves Mendes, Seu Belisca, comerciante: a vida 
no garimpo foi feita por homens migrantes, que buscaram enri-
quecer rapidamente. Joaquim conheceu uma porção deles e lem-
bra bem a impressão que lhe causaram.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18108 

Maria Iraildes Valente de Menezes, seringueira, moradora de Mu-
tum-Paraná: seu avô era caçador de índios, e foi numa dessas em-
preitadas que ele acabou conhecendo quem seria a avó de Maria.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18113

Maria Nazareth de Sousa, Dona Bebé, seringueira: entre a roça 
e o seringal, Maria cresceu e ajudou os seus pais. Isso até os 12 
anos, quando resolveu se casar com um moço e seguir a sua vida.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18110

Maria Ninita da Silva, trabalhadora rural: a vida das cidades pró-
ximas à Usina Hidrelétrica de Jirau mudou repentinamente com a 
chegada das construtoras. Maria Ninita viveu essa transformação.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18107 

Pedro Chuck Cheeman Koapecck, líder comunitário e garimpei-
ro: a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré durou apenas de 1912 até 
1972, mas matou muitos construtores e funcionários. Os índios, a 
malária, a selva, os animais mataram muitos homens. Pedro par-
ticipou dessa história.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18102 

Rosa Maria Lopes, seringueira: há muitas pessoas que passa-
ram toda a sua vida no seringal. Rosa Maria, além de ter crescido 
e se criado no seringal, também nasceu ali.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18106

Rubim Luis Benarroque, comerciante: muitas das cidades que 
viveram o ciclo do garimpo não conheceram melhorias vindas das 
riquezas geradas. Com Mutum-Paraná a história foi assim.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18111 

Theodora Mariana da Silva Santos, seringueira: na época do 
ciclo da borracha, muitos escolheram viver no seringal. No caso de 
Theodora, o seringal entrou na sua vida como se ele a escolhesse, 
e não o contrário.
http://www.museudapessoa.net/MuseuVirtual/hmdepoente/de-
poimentoDepoente.do?action=ver&idDepoenteHome=18109 
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