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RESUMEN

A cultura material faz parte de uma teia de significados que lhe são atribuídos através do 
comportamento humano, que por sua vez é influenciado pelos aspectos socioculturais do espaço e do 
tempo nos quais o indivíduo está inserido. Os objetos vinculados ao consumo de bebidas alcoólicas, 

portanto, estão integrados a essa teia, onde cotidiano, hábitos, crenças, economia e interações sociais 
de determinada sociedade se refletem neste consumo. A partir disso, o objetivo desta pesquisa é 
analisar, através dos remanescentes materiais encontrados em escavações arqueológicas no Engenho 
do Murutucu (Belém-Pará-Brasil), como se dava a prática de beber nos grupos sociais que ocuparam 

este sítio histórico. O Engenho se estabeleceu, ao longo de mais de trezentos anos na Amazônia do 
período colonial e pós (séculos XVII-XIX), como um espaço ocupado por grupos sociais e étnicos 

bastante diversificados - indígenas e africanos escravizados, senhores de engenho, religiosos, 
militares - constituindo-se em um local que oferece um amplo espectro de vestígios materiais.

Palavras-chave: Arqueologia Histórica na Amazônia, Vidro, Grês, Bebidas Alcoólicas.

ABSTRACT

The material culture is part of a web of meanings attributed to it through human behavior, which, 
in its turn, is conditioned by the sociocultural aspects of the space and time in which the individual 

is inserted. The objects related to the consumption of alcoholic beverage, therefore, are integrated 

to this web, in which the everyday life, habits, beliefs, economy and social interactions of a given 

society are reflected in such consumption. Thus, the goal of this research is to analyze through the 
holdover material found in archaeological excavations at the Murutucu Sugar Cane Mill in Belém 

City, Pará State, Brazil, how the drinking practice took place within the social groups that occupied 

this historical site. The Sugar Cane Mill established itself, along more than three hundred years of 

the colonial and post-colonial Amazon (17th-19th centuries), as a space occupied by very diverse 

social and ethnic groups – Indian and African slaves, sugar mill lords, religious priests – consisting 

itself as a place that offers a wide range of material vestige.

Keywords: Historical Archaeology of Amazon, Glass, Stoneware, Alcoholic Beverages.
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INTRODUÇÃO

A Arqueologia Histórica na Amazônia 
vem tomando forma no meio acadêmico 
apenas recentemente, sendo as suas pro-
duções científicas bem escassas quando 
comparadas aos trabalhos da área no resto 
do país ou à Arqueologia Pré-Colonial na 
própria região (Costa 2017). A cultura ma-
terial, ao ser produzida, tem a capacidade 
de transformarmaterialmente, socialmen-
te e ideologicamente, não sendo apenas 
o subproduto de interações sociais, mas 
também ativa e construtora delas (Hodder 
1994); os artefatos carregam, portanto, sig-
nificados que são ao mesmo tempo influen-
ciados pelos indivíduos presentes nessas 
relações e influenciadores deles. Levando 
em conta que as pessoas que utilizam esses 
artefatos estão inseridas em um contexto 
sociocultural específico, considera-se que 
esse tipo de fonte possibilita observar uma 
rede de comportamentos, de hábitos, de 
crenças e de economia que estão refletidos 
no uso dos objetos, proporcionando visões 
alternativas do modo como esses indivíduos 
percebiam e moldavam suas vidas (Hodder 
1994).

Assim, a cultura material personifica re-
lações de poder, preceitos e normas sociais, 
representando modos de vida e mudanças 
culturais, com a própria configuração dos 
artefatos e os seus modos e contextos de uti-
lização agregando valor simbólico aos obje-
tos (Santos 2009).

Diante desse quadro, procurou-se nessa 
pesquisa avançar nas investigações acerca 
dos artefatos que circulavam na Belém do 
século XIX, e que estivessem relacionados 
com os diversos grupos sociais existentes no 
período; para isso, foi feito o cruzamento das 
fontes documental e arqueológica através da 
análise de anúncios de periódicos belenen-

ses do XIX e de remanescentes materiais en-
contrados nas escavações do sítio histórico 
Engenho do Murutucu.

O estudo sobre a cultura material em do-
cumentos históricos é necessário frente ao 
aporte que este tipo de dado pode dar so-
bre a história de grupos sociais, étnicos, de 
geração e de gênero subalternos à sociedade 
hegemônica do local e período pesquisados 
(Jorge 1990; Rede 1996; Senatore e Zarankin 
1996; Loureiro et al. 2009). Por outro lado, 
uma investigação utilizando os preceitos de 
uma arqueologia documental (Little 1992; 
Beaudry 1993; Wilkie 2006) é inovador tanto 
nas pesquisas arqueológicas históricas reali-
zadas na Amazônia, quanto no Brasil (Costa 
2010, 2013).

Na arqueologia histórica, os artefatos e os 
documentos escritos são simultaneamente 
interdependentes, contraditórios e comple-
mentares, e é através dessa relação entre 
os dois tipos de fonte que poderá ser feita 
uma interpretação mais dinâmica e comple-
xa do passado (Little 1992). Esse cruzamen-
to de fontes permite identificar as pessoas 
que consumiam os produtos importados e 
inferir o que isso simbolizava na sociedade 
contemporânea (Sales 2010), proporcionan-
do uma visão mais abrangente acerca dos 
usos dos artefatos na Belém oitocentista, 
podendo não só acrescentar, mas também 
contrastar com a interpretação das informa-
ções provenientes do material arqueológico 
(Cavalcante 2014).

A análise das fontes foi direcionada aos 
anúncios e objetos que estivessem vincu-
lados a bebidas alcoólicas, que no caso do 
Engenho, restringem-se aos artefatos fabri-
cados em vidro e grês; a delimitação desse 
objeto de pesquisa deveu-se à possibilidade 
que estas categorias materiais oferecem para 
análisedos confrontos e das concessões entre 
forças sociais que são mediadas através dos 
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de bebida alcoólica para diferentes propó-
sitos, o que dificulta bastante o trabalho do 
pesquisador na tentativa de atribuir a fun-
ção e a trajetória de vida dos objetos (Santos 
2005), em segundo lugar, a certo “preconcei-
to” dos pesquisadores com relação a objetos 
que estão vinculados a um ato que eventual-
mente provocaria “deturpações na faculda-
de de pensar, por sua contribuição no estí-
mulo ao entusiasmo e, conseqüentemente, 
a promoção de um afastamento ocasional 
das virtudes da sabedoria e da moralidade” 
(Santos 2005).

Além da escassez dos trabalhos voltados 
para o assunto em questão, entre as pesqui-
sas históricas cujos temas envolvem o con-
sumo ainda é comum que o estudo da cul-
tura material seja ignorado; portanto, faz-se 
necessário uma interdisciplinaridade entre 
as duas áreas, já que a arqueologia pode 
proporcionar rigor metodológico a essas 
pesquisas e elucidar os padrões de consu-
mo (Mullins 2011). Além disso, os estudos 
relacionados ao vidro arqueológico ainda se 
mantêm em sua maioria nos níveis de aná-
lise das tecnologias e morfologias dos arte-
fatos, pouco avançando na explicação dos 
comportamentos dos indivíduos que utili-
zaram estes objetos (Lima 2002). 

Nesse sentido, essa pesquisa pretende 
se aproximar mais da arqueologia da práti-
ca de consumo de álcool proposta por Soares 
et al. (2016), cuja análise gira em torno não 
somente das questões atreladas ao com-
portamento dos indivíduos que ingerem 
o álcool, ou apenas da materialidade dos 
artefatos arqueológicos, mas procura rela-
cionar os dois campos atentando à “cons-
trução perceptiva” que está presente no ato 
de beber em conjunturas específicas, que 
envolvem normas sociais indicadoras do 
que se deveria beber e quem poderia beber 
(Soares et al. 2016).

diversos usos do álcool, relações essas que 
podem esclarecer o funcionamento da so-
ciedade em questão (Avelar 2010).

Em relação a isso, Braudel afirma que 
as bebidas não são apenas alimentos, mas 
sempre atuamtambém comoestimulantes 
e dopantesdos quais todas as civilizações 
necessitam - o vinho é “muitas vezes uma 
forma de evasão”, o “esquece-males”, o “ti-
ra-desgostos” (Braudel 1995) -, servindo por 
vezes como remédio e como meio de comu-
nicação com o sobrenatural. O ato de beber 
pode representar tanto a promoção e cele-
bração quanto a contestação e rejeição das 
normas sociais, estando os objetos contento-
res de bebidas alcoólicas imbricados nestas 
relações, manifestando as concepções do 
grupo social no qual são utilizados, desde a 
sua identidade e uniformidade, até a sua de-
sagregação e marginalização (Santos 2005). 
Assim, o consumo de álcool apresenta di-
versos sentidos mesmo dentro de um único 
contexto sócio histórico - nutrição, prazer, 
uso sacro-religioso, elemento mágico, di-
versão festiva e cotidiana, função medicinal 
(Soares et al. 2016).

Paulo Santos (2005) afirma que nos sítios 
arqueológicos oitocentistas, os aspectos 
morfológicos e tecnológicos destes rema-
nescentes materiais estão ligados a determi-
nados ambientes e ao perfil social das pes-
soas que os utilizaram, apontando as suas 
práticas cotidianas na medida em que cada 
grupo social necessita de locais e objetos es-
pecíficos para consumir as bebidas.

Apesar da inegável importância dessa 
fonte arqueológica para a compreensão da 
sociedade e da presença constante desse 
material nos sítios urbanos do século XIX, as 
pesquisas sobre o tema não são tão frequen-
tes no Brasil. Paulo Santos atribui isso a dois 
fatores: em primeiro lugar, à prática comum 
no Oitocentos de se reutilizar os contentores 
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HISTÓRICO DO SÍTIO

O Engenho do Murutucu, localizado na 
periferia da cidade de Belém-PA (Figuras 
1 e 2), foi um dos mais de cem engenhos 
que se estabeleceram no estuário amazô-
nico durante o período colonial devido ao 
sucesso da agroindústria canavieira (Mar-
ques 2003), e que, ao longo de trezentos 
anos, constituiu-se em um espaço ocupado 
por grupos sociais e étnicos bastante diver-
sificados - escravos indígenas e africanos, 
senhores de engenho, religiosos, revoltosos 
(Costa 2015) - oferecendo, portanto, um 
amplo espectro de vestígios materiais. A 
partir da relativamente pouca documenta-
ção histórica conhecida sobre o Engenho, 
sabe-se que a sua capela, dedicada a Nossa 
Senhora da Conceição, foi construída em 
1711 pelos frades carmelitas que se assen-
taram no local, sendo essa a data mais an-
tiga que é encontrada para o sítio nos do-

cumentos; no entanto, análises recentes do 
material em louça encontrado na escavação 
de 2014 apontam que o local pode ter sido 
ocupado desde 1612 (Costa 2017).

Segundo Marques (2003) e Coimbra 
(2003 apud Watrin e Homma 2007), o enge-
nho foi adquirido em 1766 pelo arquiteto 
italiano Antônio José Landi, que teria con-
duzido uma reforma na capela do local - na 
construçãoestão presentes elementos deco-
rativos característicos do Neoclassicismo 
(Marques 2003). Em 1835, no auge da Ca-
banagem, os revoltosos liderados por Vi-
nagre, Angelim e Gavião se refugiaram no 
engenho, arquitetando o plano para a to-
mada do centro de Belém; nesse período de 
guerra o sítio serviu como ponto de contato 
entre as pessoas que vinham do interior e 
os moradores da cidade (Raiol 1970; Salles 
1992 apud Moreira 2010).

Segundo Marques (2003), em um docu-
mento de venda do engenho de 1841 estão 

Figura 1. Localização da cidade de Belém - PA (Google Earth, 2018).
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registrados bens relativos ao sistema de 
produção de açúcar e aguardente, como 
a roda d’água, moendas de ferro e alam-
bique, bem como a senzala e 48 escravos. 
Já em 1850, o explorador norte-americano 
John Esaias Warren teria visitado o local, 
o que narra em seu livro Pará: scenes and 
adventures on the banks of the Amazon, men-
cionando “misteriosas ruínas” nas cerca-
nias da cidade de Belém, descrevendo-as 
como “uma velha e destruída fazenda, in-
teiramente sepultada na solidão agreste da 
mata” (Tocantins 1976 apud Watrin e Hom-
ma 2007).

Apesar do relato, em 1872 há registro de 
que o engenho estava sendo explorado pela 
firma Serzedelo & Faria Vivas, de proprie-
dade dos sócios José de Carvalho Serzedelo 
e Leonardo Augusto de Faria Vivas, e em 
1884, encontrava-se em posse da firma de 
Frederico Pond e Emílio Martins & Cia.

Atualmente, as estruturas remanescentes 

do engenho são alguns elementos do sis-
tema motriz - como a calha onde existia a 
roda d’água -, partes das paredes da casa 
de engenho e da casa grande, e a capela (Fi-
gura 3). Até o momento foram realizadas 06 
escavações arqueológicas no local, sendo as 
três iniciais nas áreas da capela e da casa 
grande nos anos de 1986, 1996-1997 e 2000, 
e as três subsequentes, em 2014 - na área da 
senzala e da lixeira (Figura 4) -, em 2015 - 
na casa de engenho e na provável cozinha 
da casa grande, e em 2016 - no final da lixei-
ra e pátio da senzala.

A cultura material do Engenho do Muru-
tucu pode servir de referência para a com-
preensão da sociedade amazônica e das 
transformações que ela vivenciou durante 
os três séculos de funcionamento do local, 
mostrando como se davam as relações en-
tre os diferentes grupos sociais através da 
comparação dos remanescentes materiais 
provenientes das diferentes áreas de con-

Figura 2. Localização do sítio Engenho do Murutucu (Google Earth, 2018).
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vivência do Engenho, e também as pecu-
liaridades do comportamento de cada um 
a partir do modo como estes usavam os 
objetos, e consequentemente os significa-
dos que atribuíam a esses artefatos. Isto é 
especialmente importante no caso dos in-

divíduos escravizados, já que a cultura ma-
terial representa praticamente o único tipo 
de fonte em que esse grupo tem sua his-
tória registrada pelas próprias mãos, pois, 
como afirma Hodder (1994), é através das 
atividades cotidianas que os grupos subor-

Figura 3. Ruínas da capela do Engenho do Murutucu. Foto de Iberê Martins.

Figura 4. Área da provável senzala do Engenho na escavação de 2014. Foto de Iberê Martins.
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dinados - cujas experiências geralmente es-
tão escondidas da linguagem - expressam 
suas perspectivas.

Considerando que a historicidade do 
cotidiano pode promover a percepção das 
ações humanas que organizam a socieda-
de (Avelar 2010), e que a fonte arqueológi-
ca oferece informações sobre esse cotidia-
no de vários grupos sociais, sendo menos 
parcial do que outros tipos de documentos 
geralmente produzidos por setores da elite 
(Santos 2009), a pesquisa procurou analisar 
as especificidades do consumo de bebidas 
alcoólicas entre os indivíduos que convi-
veram no Engenho do Murutucu, tanto os 
escravizados como os detentores do poder.

DO ESCRITO AO MATERIAL

Na primeira etapa foram utilizados dois 
jornais belenenses do século XIX para o le-
vantamento de anúncios de bebidas alcoóli-
cas ou de objetos referentes a elas; os jornais 
Diário do Gram-Pará e Treze de Maio foram es-
colhidos como fontes devido às suas edições 
abrangerem um intervalo de tempo de mais 
de uma década, permitindo assim a observa-
ção de possíveis padrões e mudanças nos da-
dos relativos à cultura material pesquisada. 
Do Diário do Gram-Pará (Figura 5) foram sele-
cionados os anos de 1857, 1867 e 1885 para a 
amostragem dos anúncios, e do Treze de Maio 
(Figura 6) os anos de 1845, 1855 e 1861.

Figura 5. Anúncio de vinhos importados de Portugal. Jornal Diário do Gram-Pará, 1885 (Heme-
roteca Digital Brasileira).
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Na segunda etapa foi feita a análise do 
material arqueológico - fragmentos de vi-
dro (Figura 7) e grês (Figura 8) vinculados 
a bebidas – encontrado nas campanhas de 
1986, 1996-97 e 2000, sendo proveniente das 
áreas da capela e da casa grande do Enge-

nho do Murutucu, e na campanha de 2014, 
proveniente das áreas que se supõe serem a 
senzala e a lixeira.

Os artefatos foram analisados conforme 
suas características morfológicas e de téc-
nicas de produção, em categorias como cor, 
forma, função e tipo de molde para o vidro, 
e forma, pasta e esmalte para o grês. Em se-
guida foi utilizado o mesmo método para 
analisar os anúncios, através do caminho 
inverso: a partir da data do anúncio, eram 
atribuídas às bebidas as prováveis caracte-
rísticas morfológicas e tecnológicas de seus 
contentores, empregando a cronologia co-
mumente utilizada para o vidro e grês na li-
teratura da Arqueologia Histórica (Newman 
1970; Firebaugh 1983; Jones e Sullivan 1989; 
Maples 1998; Zanettini e Camargo 1999).

A análise foi dividida em três grupos para 
fins de comparação: Anúncios, Casa/Cape-
la e Senzala/Lixeira - este último subdividi-
do nas três áreas escavadas em 2014, sendo 

Figura 6. Anúncio de gêneros diversos, dentre eles vin-
hos engarrafados. Jornal Treze de Maio, 1855 (Hemero-
teca Digital Brasileira).

Figura 7. Fragmentos de garrafas cilíndricas verde-oliva encontrados no sítio em 2014.
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as áreas 1 e 2 correspondentes à senzala e a 
área 3 à lixeira. Os dados resultantes foram 
interpretados com base na bibliografia se-
lecionada sobre consumo alcoólico, grês e 
vidro arqueológico, bem como sobre a reu-
tilização destes objetos, tema cuja impor-
tância é evidenciada na literatura que trata 
das garrafas nos registros arqueológicos.

As garrafas de vidro são uma das catego-
rias de artefatos mais freqüentemente en-

contradas nos sítios arqueológicos históri-
cos, e apesar disso, a bibliografia brasileira 
sobre esses objetos ainda se encontra atra-
sada com relação ao que é produzido aqui 
sobre outras categorias materiais como as 
louças (Lima 2002).

A cronologia das técnicas de fabricação 
do vidro que será apresentada se refere às 
indústrias europeias e norte-americanas, já 
que a produção de vidro no Brasil só vai dar 

Figura 8. Fragmentos de garrafas de grês encontrados no sítio em 2014.
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os seus primeiros passos a partir de 1808, 
com a vinda da família real portuguesa, e 
ainda assim durante todo o século XIX ela 
vai se constituir apenas de iniciativas pio-
neiras e descobertas de jazidas de areias. 
Portanto, a grande maioria dos objetos em 
vidro utilizados no país até o início do sécu-
lo XX é importada da Europa e América do 
Norte (Zanettini e Camargo 1999).

Em relação a Belém, esses objetos vêm 
principalmente de Portugal, França, Ingla-
terra e Estados Unidos, cujas embarcações 
passam a movimentar bastante o porto da 
cidade a partir de 1808, quando é promul-
gada a carta régia que permite a abertura 
dos portos brasileiros ao comercio com as 
nações amigas de Portugal. Essa circulação 
de navios estrangeiros se intensifica a partir 
de 1840 - com o fim da Cabanagem - e mais 
ainda no início da década de 1850, com o au-
mento da exportação da borracha. O porto 
belenense, em meados do Oitocentos, che-
gou a ser o quinto mais intenso do país com 
relação ao comércio de importação (Bastos 
1937 apud Sales e Mourão 2013).

A série de inovações tecnológicas que se 
inicia nas indústrias vidreiras europeias e 
norte-americanas a partir do século XIX vai 
homogeneizar a produção dos recipientes e 
deixar-lhes marcas morfológicas bem carac-
terísticas, que são o ponto de partida para 
determinar a datação destes objetos e a fun-
ção para a qual foram fabricados. Essas mar-
cas se constituem nas categorias de análise 
utilizadas aqui com os fragmentos em vidro, 
sendo elas cor, forma, função, tipo de molde, 
pontel, lábio, fechamento e gravação.

As cores não são o melhor critério de aná-
lise para a datação, já que o período de fa-
bricação de algumas se estende por muito 
tempo, como no caso das cores naturais do 
vidro - tons de verde oliva e âmbar - que per-
dura desde o início da sua produção até hoje 

(Costa 2015); no entanto, elas podem dar al-
guns indícios da função do objeto. Os vidros 
coloridos artificialmente, por exemplo, eram 
bem caros durante o século XIX e por isso 
eram destinados mais para objetos decora-
tivos e de serviço de mesa; daí a raridade 
de vidros em cores como azul, vermelho e 
branco na maioria dos sítios arqueológicos 
(Firebaugh 1983).

O vidro incolor começou a ser produzi-
do somente nas últimas décadas do século 
XIX, quando iniciou-se uma demanda cada 
vez maior por parte dos consumidores por 
recipientes de alimentos e bebidas que per-
mitiam a visibilidade do seu conteúdo (Fi-
rebaugh 1983); a partir de 1870 ele foi se 
tornando menos raro, sendo mais frequente-
mente datado do final do XIX e início do XX.

Para as bebidas alcoólicas, a grande maio-
ria das garrafas durante o Oitocentos era 
produzida em tons que vão do verde oliva 
ao verde escuro, já que essa coloração prote-
gia a bebida contra os raios ultravioletas e a 
adição de corantes se tornava desnecessária 
(Santos 2005).

A categoria “forma” se limita, no caso das 
bebidas alcoólicas, às garrafas cilíndricas 
e quadradas e aos copos e taças, que refle-
tem na função dos artefatos: em geral, as 
bebidas fermentadas eram armazenadas 
em garrafas cilíndricas e as destiladas em 
garrafas quadradas (Santos 2005); os copos 
e taças são categorizados como “serviço de 
mesa” em relação à sua função.

As garrafas de vidro eram todas fabri-
cadas por sopro livre até o final do sécu-
lo XVIII, quando os moldes passam a ser 
utilizados largamente na produção. O tipo 
de molde no qual foi fabricado o contentor 
é determinado a partir de linhas que ele 
deixava no objeto no momento de sua fa-
bricação; ele podia sero molde mergulha-
do (1690-1850); de 2 partes (1750-1880); de 3 
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partes com base móvel, ou base em copo ou 
ombro móvel (1810-1870); torneado (1870-
1920); de máquina semiautomática (1880-
1904); e de máquina automática (1904-1930). 
Para os copos e taças, utilizava-se o molde 
ótico/pressão (Costa 2015).

Quanto ao pontel, ele consistia em um 
bastão que era fixado à base da garrafa para 
sustentá-la enquanto o vidreiro modelava o 
gargalo; após ser retirado, o pontel deixava 
uma marca semelhante a um círculo no fun-
do do objeto. Os pontéis eram feitos de ma-
teriais variados, podendo ter uma ponta de 
vidro, de areia, de metal ou com o próprio 
tubo de soprar o vidro sendo usado para 
tal, cada um deixando traços específicos na 
base da garrafa. Os diversos tipos de pontéis 
foram usados simultaneamente até cerca de 
1850/60, quando o snap case passa a dominar 
a produção vidreira: criado em 1840, consis-
tia em uma ferramenta em forma de garra 
que segurava o corpo da garrafa para que o 
gargalo fosse finalizado, e assim, dispensava 
o uso de pontéis (Zanettini e Camargo 1999; 
Costa 2015).

Em relação às terminações dos gargalos, 
predominava na indústria vidreira até 1830 
o lábio cortado, com acabamento simples, 
feito com um tipo especial de tesoura; este 
foi cedendo lugar ao chamado lábio aplica-
do, terminação fortalecida através da aplica-
ção de uma tira de vidro ao redor do garga-
lo, que o reforçava para o fechamento com 
rolhas. Os lábios aplicados foram gradual-
mente sendo substituídos por uma ferra-
menta denominada lipping tool (ferro de tor-
near ou marisar), surgida nos EUA em 1840, 
que melhorava o acabamento dos gargalos a 
partir da aplicação de uma segunda camada 
de vidro que em seguida era torneada com 
o instrumento, ficando com alguns traços 
horizontais ao longo de sua superfície. O li-
pping tool só é substituído quando é iniciada 

a produção de garrafas nas máquinas auto-
máticas, em 1904 (Zanettini e Camargo 1999; 
Santos 2005; Costa 2015).

O tipo de fechamento padrão para os con-
tentores de bebidas alcoólicas até a primei-
ra metade do século XIX foi a rolha interna, 
dada a sua eficiência em evitar vazamentos; 
embora a partir da década de 1860 várias 
tentativas de novas vedações tenham sido 
testadas, as rolhas mantiveram sua predo-
minância pelo menos até o início do século 
XX (Jones e Sullivan 1989; Firebaugh 1983).

O tipo de gravação se refere às inscrições 
que as garrafas apresentam, geralmente 
contendo as logomarcas dos fabricantes ou 
informações do produto; elas são mais co-
muns na segunda metade do XIX, com o 
snap case facilitando as gravações nas bases 
dos recipientes, sendo que a partir de 1860 
também se passa a fazer inscrições no cor-
po das garrafas, através de painéis que eram 
aplicados em moldes nos objetos (Zanettini 
e Camargo 1999; Santos 2005).

Segundo Newman (1970), a data estipula-
da para uma determinada inovação tecnoló-
gica das garrafas de vidro não pode ser usa-
da também como o período de abandono da 
técnica anterior, já que vários fatores atuam 
até quea nova técnica seja disseminada. Es-
ses fatores incluem os possíveis atrasos de 
determinados fabricantes em adotarem a 
inovação, os estoques existentes de garra-
fas fabricadas com uma técnica anterior que 
ainda serão vendidas ou revendidas, o tem-
po de transporte dos objetos até o local em 
que serão usados, e a possibilidade de reuso 
das garrafas antes de serem descartadas.

Assim, quando aplicada aos fragmentos 
encontrados no Engenho do Murutucu, a 
cronologia apresentada serve apenas como 
estimativa do período em que os objetos fo-
ram utilizados, já que, nesse caso, influencia 
especialmente o tempo de importação dos 
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artefatos de outros países até Belém, bem 
como a reutilização deles, que era prática co-
mum no contexto brasileiro, principalmente 
a partir de meados do século XIX, quando as 
garrafas - de vidro e de grês – eram bastante 
valorizadas devido à possibilidade de reuso 
delas na comercialização de artigos domésti-
cos como azeite, vinagre e mel (Santos 2005). 
Da mesma forma, as características que fo-
ram atribuídas a os contentores das bebidas 
anunciadas nos jornais não são as únicas 
possíveis, haja vista a multiplicidade de fa-
tores que podem ter interferido no proces-
so de fabricação, transporte e utilização dos 
objetos.

Fabricado desde o século XVI, mas sen-
do pouco frequente nos contextos arqueo-
lógicos históricos, o grês é uma cerâmica 
tradicionalmente europeia proveniente 
principalmente da Inglaterra, Holanda e 
Alemanha, sendo mais comum na forma de 
garrafas, garrafões e botijas (Brancante 1981 
apud Souza 2013), e importadas para o Brasil 
essencialmente para o armazenamento de 
genebra, cerveja e aguardente. Embora não 
haja consenso quanto ao período em que o 
grês começou a ser utilizado no Brasil, Paulo 

Santos (2005) verificou que em Porto Alegre 
esses contentores começam a aparecer nas 
fontes históricas na década de 1830, sendo 
que a partir da segunda metade do século 
XIX as botijas para genebra começam a ser 
gradualmente substituídas pelas garrafas de 
vidro para armazenar a bebida.

DO MATERIAL AO ESCRITO

Nos jornais pesquisados, 97% dos anún-
cios levantados correspondem a bebidas al-
coólicas e os demais a objetos de serviço de 
mesa relacionados a elas; dentre os anúncios 
de bebidas, 88% correspondem ao armaze-
namento em garrafas de vidro e o restante 
em garrafas de grês. Na casa grande e na 
capela, 92% da amostra relacionada ao con-
sumo alcoólico é composta por fragmentos 
de vidro e 8% por fragmentos de grês, e no 
total das áreas da senzala e da lixeira, essa 
amostra é composta de 89% de vidro e 11% 
de grês (Figura 9).

Comparando as ocorrências dessas duas 
categorias materiais, nos três grupos ana-
lisados foram encontradas proporções se-

Figura 9. Quantidades das categorias vidro e grês encontradas no sítio e nos jornais.
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melhantes, com cerca de 90% da amostra 
composta por garrafas de vidro e 10% de 
garrafas de grês, o que condiz com a pouca 
frequência deste último que em geral é en-
contrada em sítios arqueológicos históricos.

Entre o vidro, a predominância nos três 
grupos foi de garrafas cilíndricas na cor 
verde oliva, sendo que em todos há também 
uma quantidade significativa de garrafas 
quadradas. Além do verde oliva, também 
se sobressaíram fragmentos verde escuros, 
verde bandeira e incolores, com a área da 
lixeira apresentando maior diversidade de 
cores.

Nas categorias forma e função, os grupos 
Casa/Capela e Senzala/Lixeira apresentam 
a mesma proporção de fragmentos: cerca 
de 90% de cada amostra é composto por 
garrafas cilíndricas/bebidas fermentadas, 
seguido por 10% de garrafas quadradas/be-
bidas destiladas, e no caso da Casa/Capela, 
com apenas 1% sendo de copos ou taças/
serviço de mesa; no grupo Senzala/Lixeira 
foi encontrada apenas 1 taça. Essa propor-
ção do material arqueológico parece refletir 
o que era anunciado nos jornais, onde 73% 
da amostra corresponde a anúncios de vi-

nhos e champanhes, 23% a anúncios de ge-
nebra e licores, e apenas 4% ao serviço de 
mesa - licoreiros, cálices e copos de medida 
(Figura 10).

A grande quantidade de fragmentos cujo 
molde não pôde ser definido, devido aos 
tamanhos muito pequenos, dificultou a 
comparação desta categoria entre as amos-
tras, porém, dentre os artefatos com molde 
identificado, predominou no grupo Casa/
Capela o de três partes com base móvel, 
seguido de perto pelo mergulhado, e com 
quantidade significativa dos soprado livre 
e três partes com ombro móvel. No grupo 
Senzala/Lixeira, a predominância foi do 
molde torneado, seguido pelo de três partes 
com ombro móvel e de três partes com base 
móvel (Figura 11).

Em relação aos anúncios, essa categori-
zação foi dificultada devido à delimitação 
temporal do uso de cada tipo de molde ser 
bastante complexa, e não haver consenso 
entre os autores especializados (Zanettini 
e Camargo 1999); assim, com exceção dos 
anúncios de 1885 (para os quais foi atri-
buído o molde torneado), não foi definido 
apenas um tipo de molde por bebida, sendo 

Figura 10.  Proporção das funções atribuídas aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.
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as gravações, predominaram no material 
arqueológico as de molde na base, com 
quantidades significativas das de molde no 
corpo, sendo essa proporção inversa nos 
anúncios.

Dentro da categoria grês destacou-se no 
total dos grupos Casa/Capela e Senzala/Li-
xeira (Figura 13) o esmalte albany slip, uti-
lizado nas garrafas de grês no período de 
1830 a 1925, seguido de perto pelo bristol 
slip, utilizado de 1880 a 1925 (Raycraft e 
Raycraft 1990 apud Maples 1998). Devido à 

que os mais prováveis em que a maioria dos 
artefatos dos jornais deve ter sido fabricada 
são os de duas ou três partes.

Na categoria pontel, a predominância nos 
anúncios e na Senzala/Lixeira é de garrafas 
fabricadas com o snap case, sendo que na 
Casa/Capela há quantidade significativa 
tanto de garrafas feitas com essa ferramenta 
quanto com marcas de pontéis (Figura 12). 

Em relação ao tipo de lábio, o uso do li-
pping tool para fazer o acabamento dos 
gargalos se destacou nos três grupos; entre 

Figura 11. Proporção dos moldes atribuídos aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.

Figura 12. Proporção dos tipos de pontel atribuídos aos objetos de vidro do sítio e dos jornais.
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amostra dos anúncios de 1885 não ter apre-
sentado nenhuma bebida associada ao grês, 
só foi atribuído a este grupo o albany slip.

A proporção das categorias molde, pon-
tel e lábio indica uma tendência da amos-
tra da Senzala/Lixeira à segunda metade 
do século XIX, devido à preponderância 
dos moldes torneados (1870), do snap case 
(1850) e do lipping tool (1840), bem como do 
número considerável de fragmentos inco-
lores. Já para a amostra da Casa/Capela, o 
número de fragmentos anteriores e poste-
riores a 1850 se encontra mais equilibrado, 
indicando maior abrangência com relação 
à datação, contendo garrafas fabricadas 
ainda em sopro livre e também feitas em 
máquinas semiautomáticas e automáticas.

A grande presença de fragmentos com 
molde torneado entre as garrafas aponta 
para a importação mais frequente desses 
objetos de vidro durante o século XIX, o 
que condiz com o contexto observado para 
a região, já que, apesar de o Engenho do 
Murutucu ter uma ocupação que recua até 
o século XVII, no Brasil na primeira metade 
do Oitocentos o preço dos artigos fabrica-
dos neste material ainda era extremamente 

alto (Santos 2005), fazendo sentido, portan-
to, a maior presença desses artefatos em 
época mais recente do sítio, quando o custo 
deles já havia barateado.

A proporção encontrada para as funções 
dos artefatos - a quantidade muito pequena 
de objetos de serviço de mesa em relação às 
garrafas - mostra uma tendência observa-
da nas importações que chegavam ao porto 
do Pará no Oitocentos: segundo Mábia Sa-
les, na década de 1840 os objetos de vidro 
em geral vinham em 35% das viagens de 
navios portugueses, e as bebidas em 93% 
(Sales 2010), já nos navios franceses o vidro 
estava presente em 33,5% das viagens e as 
bebidas em 81%, sendo menos de 4% dos 
gastos relacionados aos objetos de vidro 
(Sales 2010). Além dos altos preços desse 
material, isto também pode estar relaciona-
do à menor preocupação da sociedade do 
período em investir em objetos requintados 
para o ambiente doméstico, como foi obser-
vado por Luiz Antonio Guimarães (2006) 
em inventários de famílias belenenses da 
primeira metade do XIX, onde os gastos 
com objetos domésticos não ocupam valor 
significativo das posses tanto das famílias 

Figura 13. Proporção dos tipos de esmalte atribuídos aos objetos de grês do sítio e dos jornais.
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menos abastadas como das com melhores 
condições financeiras.

Essa tendência pode explicar a presença 
de menos de 1% de taças - objetos mais vol-
tados para o requinte - dentre os fragmen-
tos encontrados em todas as áreas escava-
das no Engenho do Murutucu.

AS BEBIDAS NA AMAZÔNIA 
OITOCENTISTA

No século XIX, a movimentação no porto 
de Belém se constituía muito mais de em-
barcações estrangeiras do que nacionais, 
e as bebidas alcoólicas eram um dos pro-
dutos mais frequentes nesse mercado de 
importação. Nos navios franceses, ingleses 
e portugueses elas estavam presentes em 
mais da metade das viagens, e nestes últi-
mos a frequência chegava a 90% na década 
de 1840, sendo os vinhos tinto e branco os 
produtos com os quais mais se gastava na 
importação de Portugal (Sales 2010).

Nos navios franceses as bebidas chega-
vam em 81% das viagens e eram as de maior 
diversidade, trazendo também os vinhos 
branco e tinto, além dos vinhos Bordeaux 
e moscatel, licor, champanhe e genebra, e 
da Inglaterra vinha basicamente a cerveja, 
com frequência de 59% (Sales 2010).

Apesar da grande quantidade de vinhos 
importados, essa bebida ainda se restringia 
praticamente aos setores da elite, sendo os 
de origem portuguesa consumidos basica-
mente nos engenhos e apreciados também 
pelo seu valor terapêutico (Souza 2004). Já o 
consumo dos vinhos franceses estava mais 
ligado a uma noção de requinte, que em 
geral estava relacionada com os produtos 
diferenciados que chegavam da França e 
que não eram comumente comercializados 
pelos outros países; dentre esses estavam, 

além de alguns tipos de vinho, também vi-
dros para espelho e vidraças e garrafões de 
vidro, bem como leques, lenços, chapéus 
de seda e porcelana (Sales 2010), que in-
corporavam essencialmente uma noção de 
“civilização”, eram símbolos do “desenvol-
vimento” europeu que chegava a Belém.

Tradicionalmente, o consumo de vinho é 
visto com tolerância; Mircea Eliade afirma 
que desde a Antiguidade a bebida carrega 
significados positivos dentro do âmbito mi-
tológico e religioso: o vinho simbolizava ju-
ventude, vida eterna e sabedoria, e a vinha 
era a expressão vegetal da imortalidade e a 
árvore da ciência do bem e do mal (Eliade 
1998). Ricardo Souza define o vinho como 
uma bebida social, relacionada aos eventos 
festivos e às celebrações, cujo consumo nor-
malmente não é relacionado à embriaguez, 
mas celebrado e cultuado inclusive na esfe-
ra religiosa (Souza 2004).

Ao analisar o surgimento da produção 
de vinho paulista no século XIX, Graciela 
Oliver destaca a relação dessa atividade 
com o discurso de constituição da nação 
progressista, onde a produção nacional de 
vinho trazia status ao seu produtor - sendo 
representante de uma tradição europeia e 
cristã - e que foi influenciada pelas teorias 
científicas da época: as teorias humorais 
reforçaram o conceito do vinho como uma 
bebida saudável, e a regulamentação da 
sua produção se deu a partir das ideias de 
raça e evolução, com a hibridização entre 
as variedades de uvas sendo comparada 
àmisci genação humana e considerada im-
própria ao progresso (Oliver 2007).

A forma de consumir o vinho também 
era objeto de preocupação da elite oito-
centista, que se empenhou em demarcar 
limites sociais através de regras de comen-
salidade, quando o jantar se tornou o mais 
importante dos deveres sociais com um 
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protocolo rígido a ser seguido, contribuin-
do para a multiplicação da produção e do 
consumo dos manuais de comportamento 
(Lima 1995). Esses manuais apresentavam 
a forma “correta” de se servir vinhos fi-
nos no jantar, basicamente os estrangeiros 
(Souza 2004).

As diferentes bebidas alcoólicas não 
eram, portanto, vistas da mesma maneira 
no âmbito social, mesmo que os efeitos fi-
siológicos fossem similares (Dietler 2006 
apud Soares et al 2016). Nas pesquisas que 
lidam com o consumo alcoólico, é comum 
a menção às posições opostas que o vinho e 
a cachaça/aguardente adquiriram nos con-
textos sociais do Brasil colonial até o Oito-
centos: enquanto o vinho era a “bebida de 
cidade, bebida de festa, bebida de rico” que 
“nunca chegou continuadamente, pelo pre-
ço e ambiente, a ser bebida do povo e das 
classes médias” (Cascudo1983 apud Souza 
2004), a cachaça estava ligada ao âmbito do 
popular, do cotidiano e do consumo indivi-
dual. No contexto das ideias higienistas e 
progressistas do século XIX, a produção e o 
consumo do vinho eram, então, associados 
às “civilizações avançadas”, enquanto que 
a cachaça, relacionada ao passado colonial, 
era sinônimo de atraso (Oliver 2007).

Nessas pesquisas também é constante-
mente mencionada a posição da cachaça ou 
aguardente proveniente da cana de açúcar, 
durante o período colonial até o início do 
século XX, como a bebida tipicamente con-
sumida pelos grupos subalternos no Brasil. 
Durante esse período, a cachaça adquiriu 
o status de “bebida dos marginalizados”, 
sendo a sua distribuição e venda na maior 
parte feita na clandestinidade; a própria 
produção da bebida estava associada às en-
genhocas - engenhos de pequeno porte que 
geralmente não tinham condições financei-
ras nem tecnológicas para produzir açúcar 

e por isso se dedicavam à bebida e à rapa-
dura, com a venda desses produtos voltada 
para o mercado interno, em contraposição 
aos grandes engenhos que priorizavam a 
produção do açúcar para o mercado exter-
no (Souza 2004).

Apesar dessa oposição entre os dois tipos 
de produção, nos engenhos baianos era a 
aguardente o que proporcionava mais lu-
cro e os ajudava a atravessar os momentos 
de crise, sendo no Rio de Janeiro o principal 
produto dos engenhos e com grande parte 
de sua produção destinada ao comércio de 
escravos com Angola, quando era usada 
como artigo de troca (Schwartz 1988 apud 
Avelar 2010).

Os consumidores da cachaça brasileira 
eram em sua maioria escravos e homens 
livres pobres, e foi este o alcoolismo que se 
tornou socialmente condenável, ao passo 
que o consumo etílico de vinhos e aguar-
dentes portuguesas pelas elites dificilmen-
te era passível de críticas (Souza 2004). Ao 
contrário do vinho, a cachaça foi constante-
mente associada a embriaguez, vício, perda 
de juízo, problemas de saúde, periculosida-
de e fonte de arruaças (Avelar 2010).

Entre os indivíduos escravizados, o con-
sumo da cachaça foi particularmente alto, 
apresentando, por vezes, um caráter dico-
tômico: ao mesmo tempo em que ela era 
oferecida a eles pelos próprios senhores 
para incentivar o trabalho ou como prê-
mio em certas ocasiões (Cascudo 1983 apud 
Souza 2004), esse gesto era visto com des-
confiança por parte da elite, já que poderia 
incentivar a rebeldia (Souza 2004).

A preocupação dos senhores com a ebrie-
dade dos escravos era constante, havendo 
recomendações quanto à concessão da bebi-
da a eles, como pode ser constatado na obra 
de André João Antonil sobre os engenhos 
do recôncavo baiano, onde o jesuíta sugere 
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a concessão da garapa doce (não alcoólica) 
aos escravos ao invés da garapa azeda ou 
água ardente, já que a doce “não lhes faz 
dano, e com ela fazem seus resgates com os 
que a troco lhes dão farinha, feijões, aipins 
e batatas”. No entanto, o mesmo jesuíta 
recomenda depois a distribuição ordena-
da da própria garapa azeda aos escravos, 
estabelecendo uma quantidade para o con-
sumo que não acarretasse na embriaguez 
(Antonil 1969 apud Avelar 2010).

Para Avelar, essa concessão da bebida 
alcoólica se dava devido aos escravos já 
consumirem a cachaça com certa autono-
mia e sem uma forma eficaz de coibição, 
o que provavelmente era feito a partir do 
desvio clandestino de uma parte do mel da 
cana para a produção da bebida, realizado 
através de uma rede de solidariedade entre 
os escravos e que fazia parte das relações 
comerciais não monetarizadas entre eles, as 
quais não eram mediadas pelos senhores. 
O autor destaca que a distribuição de be-
bida com o aval dos donos do engenho se 
constituiu em uma estratégia diferente da 
violência física paramanter a ordem social, 
usando o álcool como uma espécie de me-
diador das relações, que ao mesmo tempo 
tinha função recreacional que aliviava os 
excessos do trabalho e servia para controlar 
o comportamento do indivíduo escraviza-
do (Avelar 2010).

Além disso, a aguardente também tinha 
função medicinal: era comumente vista 
como bebida fortificante que teria valor 
nutritivo e serviria de proteção ao corpo 
contra certas doenças, sendo muitas ve-
zes indicada a sua ingestão como remédio 
(Souza 2004).

As garrafas encontradas no Engenho do 
Murutucu apontam para o alto consumo 
de vinho no local, o que é respaldado pela 
frequente importação dessa bebida presen-

te nos jornais paraenses; no entanto, esses 
artefatos não podem ser considerados um 
guia direto para deduzir como o compor-
tamento do consumidor, já que todo o pro-
cesso que envolve o consumo, o descarte e 
o achado arqueológico é bastante complexo 
(Busch 1987). A forma das garrafas não in-
dica necessariamente o que elas continham 
(Santos 2005), visto que a reutilização des-
ses objetos para o armazenamento de ou-
tros líquidos e mesmo alimentos sólidos 
diferentes dos quais eles continham origi-
nalmente é bem comum (Soares et al. 2016).

A presença nas áreas escavadas do sítio 
de fragmentos de garrafas posteriores a 
1870 no mesmo nível do solo de fragmentos 
datados do final do século XVIII e início do 
XIX indicam que eles podem ter sido des-
cartados na mesma época e que, portanto, 
as garrafas mais antigas teriam sido usadas 
por várias décadas. Hill (1982 apud Santos 
2005) afirma que essa presença de um gran-
de intervalo de tempo entre o período de 
produção do artefato e a sua deposição no 
registro arqueológico é uma pista que in-
dica reciclagem; a preservação das garrafas 
por bastante tempo condiz também com 
o status de artigo de alto valor que elas ti-
nham no início do XIX.

Levando em conta os significados sociais 
que o consumo do vinho e da cachaça re-
presentavam até o século XIX, é mais pro-
vável que as garrafas encontradas na área 
da senzala tenham sido reutilizadas pelos 
indivíduos escravizados que viviam no 
local para beber a aguardente produzida 
no próprio Engenho, ou mesmo armaze-
nar alimentos. A inexistência de um tipo 
de contentor específico para a cachaça, de-
vido à clandestinidade da maior parte de 
sua produção e à condenação social do seu 
consumo (Santos 2005), também indica a 
possibilidade do reuso de recipientes com 
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outra função para acondicionar essa be-
bida. Nos inventários de comerciantes de 
Porto Alegre pesquisados por Paulo San-
tos, por exemplo, as menções à aguardente 
estão sempre relacionadas com as pipas e 
medidas, não citando garrafas específicas 
destinadas a armazená-la; os documentos 
também mencionam o retorno para os ven-
dedores de garrafas vazias que eram em 
sua maioria reutilizadas para armazenar 
outras bebidas alcoólicas (Santos 2005).

Em relação aos artefatos em grês encon-
trados na área da senzala, é provável que 
a sua utilização tenha tido o mesmo objeti-
vo das de vidro, já que essas garrafas eram 
especialmente apreciadas pela sua maior 
durabilidade e menor preço em relação ao 
vidro, e pela sua capacidade de conserva-
ção do sabor da bebida (Souza 2013). As 
garrafas de grês eram comumente impor-
tadas e reaproveitadas no Brasil para o 
acondicionamento de bebidas da produção 
local (Lima 1989 apud Souza 2013), princi-
palmente a aguardente de cana.

A ingestão de cachaça entre os escravos 
no Engenho do Murutucu pode apresentar 
vários sentidos: o aumento da resistência 
ao intenso ritmo de trabalho, a função re-
creacional e a medicinal já mencionados 
anteriormente, sendo que esses significa-
dos eram provavelmente compartilhados 
pelos senhores do engenho, caso ocorresse 
a prática da distribuição da bebida. Além 
disso, outro sentido atribuído à cachaça pe-
los próprios indivíduos escravizados pode 
ter permeado esse consumo: a identificação 
mútua como grupo subalterno.

Soares et al. (2016) sugerem que a inges-
tão da bebida alcoólica em um determina-
do grupo social pode ser entendida tam-
bém como ato coletivo que indica um traço 
identitário elegido por essas pessoas para 
lidar com si mesmo e com outros grupos. 

Esse ato coletivo é reforçado pela presença 
reduzida de copos no material arqueológi-
co, já que a circulação de um mesmo copo 
entre várias pessoas durante o consumo 
da bebida reforçaria laços de identidade e 
aspectos sociais dessa atividade (Lawrence 
2006 apud Soares et al. 2016).

De forma similar, o ato de beber entre os 
escravos no Murutucu geraria sentimentos 
de pertença social nos participantes, no sen-
tido de que representaria uma experiência 
compartilhada mais restritamente entre es-
sas pessoas - reforçada pela presença quase 
nula de taças e copos na área da senzala, 
bem como pelo entendimento da cachaça 
como “bebida dos marginalizados”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os remanescentes materiais do Engenho 
do Murutucu oferecem indícios acerca das 
práticas relacionadas ao consumo de be-
bidas alcoólicas entre os diversos grupos 
sociais que viveram no local; se analisados 
isoladamente, porém, esses artefatos po-
dem limitar as interpretações. Nesse con-
texto, o confronto com outras fontes sobre 
o consumo alcoólico é fundamental para 
alcançar maior complexidade na análise da 
evidência arqueológica, principalmente em 
relação à reutilização das garrafas.

A análise conjunta das fontes arqueoló-
gica e documental utilizadas na pesquisa 
permitiu identificar possíveis hábitos de 
consumo alcoólico dos moradores do local: 
a ingestão do vinho, bebida mais repre-
sentativa do espaço da casa grande e dos 
membros do grupo dominante, como os 
senhores do Engenho, cujo consumo estava 
ligado às noções de requinte e distinção de 
sua posição social privilegiada, e a cachaça, 
mais característica do espaço da senzala e 
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dos grupos subalternos, ligada ao concei-
to do popular, do comum e da embriaguez 
que era condenável.

Entre os indivíduos escravizados, é pro-
vável que ocorresse o consumo da cachaça 
produzida localmente, sendo ela em par-
te fabricada clandestinamente através da 
cooperação entre os membros desse grupo, 
ou mesmo oferecida a eles pelos próprios 
senhores do Engenho como uma forma de 
manter a ordem, ao mesmo tempo incen-
tivando o trabalho e servindo como alívio 
para as condições em que eram  tratados; 
a bebida era então possivelmente armaze-
nada em garrafas de vinho reutilizadas, 
quando estas não possuíam mais alto valor 
comercial. A ingestão da cachaça pode ter 
representado também para essas pessoas 
um tipo de identificação social -haja vista 
a sua posição como bebida dos marginali-
zados -, gerando neste grupo sentimentos 
de sociabilidade, solidariedade e autorre-
conhecimento.
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