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RESUMO

A presente pesquisa é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) defendido no ano de 2015, na instituição de ensino superior Estácio-FCAT, 
localizada no Município de Castanhal, Nordeste do Estado do Pará. O trabalho teve por título “A História presente na literatura de cordel: a 
"Revolta do Pincel" , onde apresentamos a chamada “Revolta do Pincel”, uma revolta de cunho popular ocorrida em meados da década de 1980, 
na cidade de Castanhal. A revolta tem por estopim a morte do jovem ajudante de pintor, menor de idade, Carlos Alberto Costa Rodrigues, que 
fora brutalmente torturado pela polícia local por ter sido suspeito de roubar um conjunto de pinceis de seu patrão. A ação arbitrária da polícia 
gerou uma manifestação popular caracterizada pela destruição de prédios públicos como delegacias, postos móveis da polícia e o Fórum da 
cidade. Desse modo, analisamos os acontecimentos desta revolta por meio de uma literatura popular de cordel, utilizada como fonte primária, 
denominada de “A revolta de Castanhal no dia 29/03/87”, escrita pelo cordelista regional Adalto Alcântara Monteiro. Nesse sentido, se fez 
necessário realizar uma discussão acerca das possibilidades do uso da literatura para narrar acontecimentos históricos relacionados à história 
local trabalhando com as suas problemáticas e possibilidades. Inicialmente observamos um ponto nevrálgico no uso da literatura de cordel 
porque ainda hoje existem questionamentos quanto à utilização de literaturas em trabalhos históricos devido ao teor ficcional representado em 
obras como a literatura de Cordel. Porém, a utilização de tal fonte literária neste trabalho tornou-se pertinente pelo fato de que são poucas as 
fontes encontradas para tratar da história local, e mais ainda referente ao tema específico do movimento popular. A metodologia do trabalho se 
deu por meio de revisão bibliográfica e análise da literatura de cordel para narrar o fato histórico que se deu na cidade de Castanhal-PA. O cordel 
é utilizado como fonte principal neste trabalho, como meio de demonstrar como a literatura é importante para a narrativa histórica. Contudo, 
não descartamos a possibilidade do trabalho com a história oral para pesquisas posteriores, já que esta revolta popular é um acontecimento e 
ainda presente na memória castanhalense, uma vez que há escassez de fontes referentes a revolta. Portanto, demonstramos neste trabalho que é 
claramente cabível a utilização das fontes literárias para o trabalho do historiador, dando ênfase à literatura de cordel valorizando a história local 
de um ponto de vista literário e popular dos fatos que aconteceram em uma cidade na Amazônia.
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